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  باراكلاتهامه بعد " أسطول الحرية"لهجوم على ته عن ا يعلن مسؤولينتنياهو .1

» لجنة تيركل«أدلى رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمس، بشهادته أمام : مهدي السّيد
وكان نتنياهو قد قال . الحكومية لتقصي الحقائق في األحداث التي رافقت الهجوم على أسطول الحرية

ه أصدر تعليمات لباراك تقضي بأن يركز االستعدادات في إسرائيل إن» لجنة تيركل«خالل شهادته أمام 
، وإن الجيش اإلسرائيلي »وزير الدفاع هو العنوان الوحيد في هذا الموضوع«لمواجهة األسطول، وإن 

 أيام من مهاجمة السفينة 5وأضاف إنه قبل . هو الذي قرر شكل مواجهة األسطول والسيطرة على سفنه
الوزارية في الجانب اإلعالمي للعملية » السباعية«أيار الماضي بحثت هيئة  26، أي في »مرمرة«

العسكرية اإلسرائيلية ضد األسطول، وأن هذه الهيئة لم تبحث في تفاصيل العملية وال في انعكاساتها 
  .السياسية على إسرائيل

 لكرة المسؤولية عن ملعبه وقد رأى العديد من وسائل اإلعالم اإلسرائيلية كالم نتنياهو هذا بمثابة إبعاد
انتقادات » العمل«وقياديون في حزب » كديما«ورميها في ملعب الالعبين اآلخرين، فيما وجه حزب 

شديدة لنتنياهو في أعقاب شهادته هذه، ما دفع نتنياهو إلى إعادة تصويب كالمه في البيان الذي أصدره 
  .في أعقاب تلك االنتقادات
كرئيس للحكومة فإن المسؤولية الكاملة تقع على كاهله دائماً، سواء وجدت «ه وقال نتنياهو، في بيانه إن

  .»في البالد أو في خارجها، وهكذا سيكون في هذه الحالة أيضاً
وزراء السباعية استمعوا في ذلك «وجاء في البيان أيضا أن ما تناقلته وسائل اإلعالم ليس دقيقاً وأن 

رئيس قسم الدراسات في شعبة االستخبارات العسكرية، وتقرير آخر االجتماع إلى تقرير استخباري قدمه 
جرى التوضيح أن الجهود السياسية العديدة لم تنجح «وأضاف إنه . »قدمه المدير العام لوزارة الخارجية

على قطاع (على ما يبدو في منع وصول قافلة السفن، وأن الجيش اإلسرائيلي سيطبق الحصار البحري 
سباعية بحثوا في طرق مختلفة حول كيفية تقليص الثمن السياسي واإلعالمي لتطبيق ، ووزراء ال)غزة

وفي أوضح وصف علني لنتنياهو للجهود الدبلوماسية التي جرت خلف الكواليس والتي فشلت  .»الحصار
على «في النهاية في منع المواجهة، أبلغ نتنياهو لجنة التحقيق أن تركيا تجاهلت تحذيرات ومناشدات 

 أيار أجرى مكتبي 14ابتداء من «وقال . قبل عدة أيام من الهجوم على أسطول الحرية» لى مستوىأع
كان الهدف من هذه االتصاالت منع «وبحسب نتنياهو  .»اتصاالت مع أعلى مستويات الحكومة التركية
اطئ حتى عشية وصول القافلة قبالة شو) هذه االتصاالت(حدوث مواجهة مع أسطول مرمرة واستمرت 

برغم جهودنا الدبلوماسية المستمرة، لم تمنع الحكومة التركية في نهاية المطاف «واستطرد . »غزة
يبدو أن تركيا لم تر أن إمكان حدوث اشتباك بين ... المحاولة من جانب مرمرة لخرق الحصار البحري

ته إلى العالقات وأشار نتنياهو خالل شهاد. »الناشطين األتراك وإسرائيل شيء يتعارض مع مصالحها
اآلخذة بالنمو بين إيران وتركيا، وأن هذه العالقات جعلت تركيا ال تحاول منع إبحار أسطول الحرية 

  .باتجاه شواطئ غزة
 أيار طرح 26لقد طلبت في جلسة «وعن االستعدادات اإلسرائيلية لمواجهة أسطول الحرية، قال نتنياهو 

 االستعداد من الناحيتين السياسية واإلعالمية والقيام بعملية اقتراحات بشأن قضايا إعالمية، فقد أردنا
قالوا إنه على الرغم من الضرر اإلعالمي، ينبغي ) »السباعية«في (عصف أدمغة، وجميع الوزراء 
  .»تطبيق الحصار بسبب أهميته لألمن

 فإن التعليمات ألنه وفقاً لرأي جميع الجهات يجب أن تكون العملية العسكرية المنفذ األخير،«وأضاف 
وقد بحث ). مع نشطاء األسطول(كانت أنه يجب تنفيذها بحيث يكون هناك الحد األدنى من االحتكاك 

الجيش اإلسرائيلي بدائل عدة وفقاً للتعليمات التي أصدرتها، ولكن وفقاً للتعليمات التي أصدرها وزير 
  .»الدفاع أيضاً
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، أجاب نتنياهو »لذي قرر ما الذي ينبغي فعله إذاً؟الجيش هو ا«وعندما سأله رئيس اللجنة، تيركل، 
المستوى السياسي يقرر السياسة والمستوى العسكري ينفذ، والجيش قرر ... نعم، هذا ما يحدث دائماً«

  .»دائماً طرق العمل لتطبيق الحصار وهو يقوم بعمله بإخالص
  10/8/2010، األخبار، بيروت

  
  األميركيةالمخابرات و وسمعنا عن لقاءات بين حماس ...يقيةالسلطة تعاني من أزمة مالية حق: عباس .2

 محمود عباس، ان السلطة الفلسطينية تعاني من ازمة مالية  الرئيس الفلسطينيأكد :عبد الرؤوف أرناؤوط
اذا تم ايقاف الدعم عن السلطة بحيث تصبح غير قادرة على تقديم خدماتها للسكان وغير "حقيقية، وقال 

، مؤكداً ان عدداً من الدول العربية لم تدفع امواالً للسلطة منذ "الرواتب، فانها ستنهارقادرة على دفع 
  ".ان شاء اهللا أن يدفعوا"سنوات، وقال 

وكشف الرئيس، خالل لقاء مع عدد من الصحافيين وكتّاب االعمدة بحضور عدد من اعضاء اللجنة 
الناصر النجار، في مقر الرئاسة مساء امس، ومستشاريه ونقيب الصحافيين عبد ) فتح(المركزية لحركة 

 اقتراحات قدمها الجانب الفلسطيني للتوجه الى 3النقاب ان الجانب االميركي رفض اقتراحين من اصل 
المفاوضات المباشرة، منوهاً الى ان االميركيين لم يعطوا رأياً نهائياً بشأن االقتراح الثالث وان كانت 

ال زال لدينا امل بالرئيس اوباما بأن ينجح في تحقيق حل "ل به ايضاً وقال المؤشرات تشير الى عدم القبو
  ".الدولتين

 اقتراحات بشأن المفاوضات المباشرة، االول وهو ان تلتقي االطراف الثالثة، 3نحن قدمنا "وقال عباس
وضات الفلسطينيون واالسرائيليون واالميركيون على المستوى الفني من اجل وضع خارطة طريق للمفا

بمعنى اسس المفاوضات وهي وقف االستيطان والمرجعية، اما االقتراح الثاني فهو ان يقول االميركيون 
في بيان ان هذه هي اسس المفاوضات والثالث هو ان نعود الى اللجنة الرباعية الدولية وقراراتها بحيث 

اسع عشر من آذار في موسكو تصدر بياناً يحدد مرجعية المفاوضات كما جاء في بيانها الصادر في الت
  ".والداعي الى وقف االستيطان والذي حدد مرجعية المفاوضات

فيما يتعلق باالقتراحين االول والثاني فقد تم استبعادهما من قبل الطرف االميركي ويبدو ان "واضاف 
سيأتي ) اليوم(دا غ"، مشيراً الى انه "االقتراح الثالث في طريقه الى الرفض مع اننا لم نسمع رداً نهائياً

المبعوث ميتشل ونحن نتمنى ان تعلن اللجنة الرباعية انه استنادا الى البيان الصادر في التاسع عشر من 
  ".اذار فاننا ندعو االطراف المعنية للذهاب الى المفاوضات

طينية فان الى انه خالفاً لما قيل من قبل احد اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلس واشار عباس
السفير ديفيد هيل، مساعد المبعوث االميركي لعملية السالم، ليس هو من قدم االقتراحات وانما الجانب 
الفلسطيني، مشددا على ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اعتمدت الخيارات الثالثة ونحن 

  .ذية اعترضابصدد تطبيقها، منوهاً الى ان عضوين من اعضاء اللجنة التنفي
انا اريد الذهاب الى المفاوضات بهذين االمرين الواردين في كل المرجعيات، هذا "على ان  وشدد عباس

اذا "ما اريد ولن نكون عدميين وسنتجاوب بقدر ما تسمح به الظروف وان شاء اهللا نجد مخرجاً، وقال 
ادة الفلسطينية من اجل ان تتخذ كانوا يريدون ممارسة المزيد من الضغط علّي فانني سأعود الى القي

القرار، حتى االن هناك اخذ وعطاء مع االميركيين، باالمس ابلغونا ان ميتشل قادم ونحن سنراه ونستمع 
  ".منه

كل اتصال هاتفي اتلقاه هو ضغط فالكل "واشار الى ان كل اتصال هاتفي يتلقاه هو بمثابة ضغط وقال 
هذا هو .. سالم ولكنهم يطلبون ان اذهب الى المفاوضاتيقول لي انه يحيي شجاعتي وحرصي على ال

الضغط الذي يمارس االن ال يحتمل، ال يوجد بشر يمكن ان يحتمل الضغط الذي يجري ولكن .. الضغط
  ".نعتقد اننا على حق
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ال اريد الدخول في جدل اذا كانت اسرائيل جاهزة للسالم ام ال، ان رئيس الوزراء "وشدد على ان 
  ".بنيامين نتنياهو هو منتخب من قبل الشعب االسرائيلي وسأتفاوض معهاالسرائيلي 

قناعتي هي ان الموقف االميركي يريد ان يعالج القضية الفلسطينية اوال ألنه يعتبر "واكد على ان 
استمرار الصراع سبباً للتوتر في ملفات اخرى وبالتالي فان الموقف االميركي هو التركيز على القضية 

  ".ة اوالالفلسطيني
هذه "وجدد التأكيد على رفض الذهاب الى المفاوضات دون تحديد المرجعيات ووقف االستيطان، وقال 

ليست شروطا فلسطينية إنما هي متطلبات لنجاح المفاوضات وهي مذكورة في خطة خارطة الطريق 
دم قيام اي طرف بأي  إسرائيليا يقضي بع-التي أصبحت قرارا أمميا كما ان هناك اتفاقا ثنائيا فلسطينيا

  ".هذا الذي عندي"، وقال "عمل احادي يجحف بقضايا الحل النهائي
في لجنة "، وقال "الموقف العربي في لجنة المتابعة العربية هو في منتهى العقالنية"ان  واعتبر عباس

بأنه وقف المتابعة العربية قالوا نذهب الى المفاوضات بعد خلق بيئة وجو مناسب للمفاوضات تم تفسيره 
  ".االستيطان وتحديد المرجعيات

شرحاً للمفاوضات التي جرت بينه وبين رئيس الوزراء االسرائيلي السابق ايهود اولمرت  وقدم عباس
معتبرا ان االمر الذي جرى هو ان الطرف االميركي ابلغ الطرفين بأن فهمنا لالرض المحتلة هو غزة 

لميت ونهر االردن واالرض الحرام، ثم بدأت النقاشات على والضفة الغربية التي تشمل القدس والبحر ا
، " وانما الخالف حول نسب التبادل1967لم يكن الخالف على ان الحدود هي حدود "الحدود وقال 

  ".تكلمنا في جميع القضايا ولكن فقط ملف االمن تم اجماله اما باقي االمور فبقيت قيد البحث"واضاف 
جئت بعنوان توفير االمن واالمان واذا لم احقق " تمسكه بالكرسي وقال التأكيد على عدم وجدد عباس

  .رافضا الكشف عن خياراته" قناعاتي وما جئت من اجله فانني اعتبر ان ال لزوم لي
 مليون 500وانتقد تقاعس الدول العربية في تنفيذ التزامها الذي اعلنته في القمة العربية في سرت بتقديم 

استبشرنا خيراً وبالصدفة جاء بعد فترة مشروع من مستشفى المقاصد "قدس وقال دوالر لدعم صمود ال
للتوسع، ونحن نهتم بالتطوير، وطلب القائمون على المستشفى مساعدة لشراء الفندق المقابل للمستشفى 

  ".من اجل التوسع وبالتالي بعثنا الى الجامعة العربية فقالوا انه لم يصل شيء من المساعدات
نحن نقدم حسب "صمود المقدسيين في وجه االجراءات االسرائيلية وقال   الصدد فقد قدر عباسوفي هذا

، "االمكانيات المتوفرة لدينا ولكن اذا لم تتوفر االمكانات ولم نسمع سوى الشعارات فماذا يمكننا ان نفعل؟
واذا لم تتوفر لي واضاف اقدر شكوى المواطن المقدسي ألنه تحت النار ولكن ما هو في قدرتي اقدمه 

  ".االمكانيات ماذا يمكن ان افعل
وانتقد الفتوى التي اصدرها الشيخ يوسف القرضاوي ضد زيارة القدس، مشددا على ان زيارة القدس هي 

نحن نخدم الدين وال "تضامن مع السجين وليس مع السجان، معتبراً هذه الفتوى بأنها سياسية وقال 
  ".تخدمون الدينانهم يس"، واضاف "نستخدم الدين
نحن "على اهمية عدم تدخل الفلسطينيين في لبنان بالتطورات الجارية هناك حالياً وقال  وشدد عباس

  ".ضيوف في لبنان وال نريد ان نتدخل وال عالقة لنا بما يجري فلسنا مع هذا الطرف او ذاك
على سؤال بشأن ما يتردد على ان ال جديد بشأن الحوار الفلسطيني الداخلي غير انه وردا  واكد عباس

االميركيون لم يقولوا "ووكالة المخابرات المركزية االميركية قال ) حماس(عن اتصاالت ما بين حركة 
  ".سمعنا من مصادر موثوقة ان هناك لقاءات.. لنا هذا ولكن سمعنا عن هكذا لقاءات

لم يهدد احد، "له قال ) فتح(سالم فياض باالستقاله بسبب انتقادات حركة . وبشأن ما نشر عن تلويح د
لديها رأيها في الحكومة تماما مثل اي شخص اخر وهذا حقهم ولكن ال ) فتح(هناك اطراف في حركة 

يوجد تهديد وال وعيد، كنا بصدد الحديث عن التعديل ولكنني قلت لنؤجل االمر فترة من الزمن بسبب 
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اركز االن على موضوع .. مارس عليناانشغالنا في قضية المفاوضات وحتى ننتهي من الضغط الذي ي
  ".المفاوضات وهي اخطر بكثير مما قد يخطر على بالكم اما موضوع التعديل فهو مؤجل االن

الناس "، وقال "هناك من يطرح الدولة ثنائية القومية بسبب فقدان االمل بحل الدولتين"الى ان  ونوه عباس
  ".لدولية ومع حل الدولتينتنجر لهذا الكالم ولكننا ضده فنحن مع الشرعية ا

لن اسمح بالمقاومة المسلحة ألنها دمرت بيوتنا ولو تم تمديد الهدنة في غزة لما "على ان  وشدد عباس
 وحماس ضد 1967حصل الذي حصل الحقا، حماس ال تعارض المفاوضات، فموقفها هو مع حدود 

  ".ا انها غير وطنيةالمقاومة فانا كنت اقول عن الصواريخ بأنها عبثية فجاؤوا ليقولو
مروان البرغوثي في مقابلة اخيرة من ) فتح(وبشأن االنتقادات التي وجهها عضو اللجنة المركزية لحركة 

االخ مروان البرغوثي اخ عزيز وكريم وعضو في اللجنة المركزية ولكن كان من المفترض "سجنه قال 
ث في الخارج ال مروان وال غيره، انت ان يقول كالمه هذا في اللجنة المركزية وال ضرورة ألن يتحد

  ".عضو في القيادة وبالتالي انت تثير مالحظاتك في داخل اجتماعات القيادة
نرفض رفضا قاطعا انتهاك حقوق اي انسان وال يجوز انتهاك كرامة اي انسان "على ان  كما اكد عباس

نسمح بامرين في الضفة الغربية وفي حال ترد لي اي شكوى فانني اتابعها واعاقب من ارتكبها ولكن لن 
وهما موضوع السالح وتبييض االموال ما عدا ذلك يستطيع االنسان ان يقول ما يريد وان يعبر عن رأيه 

  ".كما يريد فال نحاسب اي انسان على ارائه السياسية
كية وقال  من زعماء الجالية اليهودية االمير53استعراضا للقاءاته في الواليات المتحدة مع  وقدم عباس

تمت اثارة عدد من القضايا ومن ابرزها قضية التحريض وقد اكدنا استعدادنا لتفعيل اللجنة الثالثية "
القضية الثانية هي تأكيدنا على ان ليس لدينا مانع بأن يكون هناك يهود "، واضاف "لمواجهة التحريض

ناك إسرائيليون موجودين في في أي قوات تتواجد على األراضي الفلسطينية، وإنما نرفض أن يكون ه
  ".هذه القوات حتى لو كانوا مسلمين
يجب ان "لقاءات صحافيين فلسطينيين مع صحافيين اسرائيليين وقال  من جهة ثانية لم يعارض عباس

نتحدث مع االسرائيليين ألننا نريد منهم ان يقولوا الحقيقة للناس وبالتالي يجب ان تلتقوا وتتحدثوا 
  ".انا اشجع اللقاءات حتى يفهمونا"، واضاف "قفوتشرحوا لهم المو

  10/8/2010األيام، رام اهللا، 
 

   شخصية مستقلة وأربع قوى تطالب عباس بعدم الذهاب إلى المفاوضات المباشرة600 .3
 شخصية وطنية مستقلة وأربع قوى سياسية فلسطينية امس الى افشال الضغوط التي             600دعت  : رام اهللا 

  .د عباس لالنتقال الى المفاوضات المباشرة مع اسرائيليتعرض لها الرئيس محمو
ودعا ممثلون عن الشخصيات والقوى في مؤتمر صحافي عقدوه في رام اهللا الى اعتصام جماهيري فـي                 
ميدان المنارة وسط رام اهللا اليوم الثلثاء للتعبير عن رفض الضغوط الرامية الجبار القيـادة الفلـسطينية                 

  .ات المباشرةعلى الذهاب الى المفاوض
وشارك في المؤتمر كل من رجل االعمال منيب المصري والكاتـب هـاني المـصري ممثلـين عـن                   
الشخصيات المستقلة، وممثلون عن اربع قوى هم كل من عبد الرحيم ملوح نائب االمين العـام للجبهـة                  

االمين العام للجبهـة  الشعبية، ومصطفى البرغوثي االمين العام للمبادرة الوطنية، وقيس عبد الكريم نائب  
  .الديموقراطية، وبسام الصالحي االمين العام لحزب الشعب

جئنا لنشد على ايدي القيادة الفلسطينية ونقول لها نحن معك في رفض الضغوط وفـي               «: وقال المصري 
الصمود في مواجهة الضغوط، فاذا كانـت الـضغوط         «، فما دعا ملوح الى      »مواصلة مشروعنا الوطني  

  .»اليوم من اجل الذهاب الى المفاوضات، فما بالكم عندما نذهب الى تلك المفاوضاتتوجه الينا 
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، فقد بدأ الرئيس االميركي باراك اوباما بالحديث عن         1967اننا نعيش االخطر منذ     «وحذر البرغوثي من    
 ممارسة ضغوط على اسرائيل لوقف االستيطان، وانتهى بالضغط على الفلسطينيين من اجل التعايش مع             

ان الضغوط التي سيتعرض لها الفلسطينيون بعد الذهاب الى المفاوضات هـي            «ولفت الى   . »االسيتطان
  .»االخطر النها ستوجه من اجل قبول حل سياسي غبر مقبول

اكثر حدة من السابق، ونحن نريد ان يعي الـشعب          «بأنها  » الضغوط االميركية الحالية  «ووصف الكريم   
الذهاب الى المفاوضات اعترافاً بالهزيمة ألن الهدف من هـذه          «ما اعتبر   ، في »هذه الضغوط كي يواجهها   

  .»المفاوضات تثبيت االمر الواقع
» ستنتقل من االعتراض الى االحتجاج    «وأعلن ممثلو الشخصيات المستقلة والقوى السياسية ان خطواتهم         

  .في حال قررت القيادة السياسية الذهاب الى تلك المفاوضات
من «:  شخصية مستقلة والقوى األربع    600رك وزع في المؤتمر الصحافي وحمل توقيع        وذكر بيان مشت  

منطلق ايماننا بأن الطريق للسالم العادل ال يتحقق عبر مفاوضات بشروط جائرة، نرفض الـدخول فـي                 
مفاوضات مباشرة او اية مداخل يمكن ان تجر المنظمة الى مفاوضات مباشرة بال مرجعيـة وال سـقف                  

ة تطبيق ملزمة ومن دون دور دولي فاعل وال ضمانات اميركية او دولية حقيقية ومـن دون                 زمني وآلي 
  .التزام اسرائيل بالقانون الدولي وقرارات االمم المتحدة

ودعت للتمسك بهذا الموقـف     » الصمود في وجه الضغوط الخارجية ورفضها     «وطالبت هذه القوى بالـ     
  .»مهما كانت التهديدات والعواقب«

قائمة الموقعين على البيان رؤساء جامعات واكاديميين ورؤساء بلديات ونواب ونشطاء مجتمـع             وشملت  
  .مدني وممثلين عن نخب ثقافية واجتماعية

الذهاب الى المفاوضات المباشرة من دون االتفاق على مرجعية واضـحة وملزمـة             «وجاء في البيان ان     
ي ذلك في القدس، وتتضمن االستناد إلى القـانون         تقوم على أساس تجميد االستيطان بصورة كاملة بما ف        

الدولي وقرارات األمم المتحدة، وتحديد السقف النهائي للحل منذ البداية، بحيث يشمل إنهاء االحتالل عن               
، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه بالعودة وتقرير المصير          1967جميع األراضي المحتلة عام     

 وعاصمتها القدس، ستكون لـه      1967فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود       بما يشمل حقه بإقامة دولة      
  .»آثار كارثية
ان االستجابة للضغوط الظالمة ستؤدي إلى الدخول في مفاوضات وفقاً للشروط اإلسـرائيلية             «وحذر من   

ما سيغري بمواصلة ومضاعفة هذه الضغوط على الجانب الفلسطيني، ولن يساهم ذلك في تحقيق أهداف               
الشعب بل إنما سيلحق أضراراً بالغة به، وقد يؤدي الى فشل ومخاطر أكبر واضخم من فشل مفاوضات                 

  .»كامب ديفيد السابقة
إن اسرائيل ستستغل المفاوضات في ظل الشروط المطروحة حاليـاً للتغطيـة علـى              «ولفت البيان الى    

يع االستيطان واستكمال جدار الـضم      ممارسات االحتالل اإلسرائيلي الرامية لتهويد وأسرلة القدس، وتسر       
والتوسع العنصري ونظام المعازل، واستمرار الحصار على قطاع غزة، ويمكن أن تؤدي للتغطية علـى               
تنفيذ المخططات العدوانية اإلسرائيلية ضد أطراف عدة في المنطقة، وستؤدي إلى إنقاذ إسرائيل من حملة               

  .» عبر قوى التضامن الشعبي الدولياإلدانة والمقاطعة الدولية التي تزداد نشاطاً
إن مواجهة الضغوط الخارجية تتطلب استنفار طاقـات وجهـود وكفـاءات الـشعب        «وشدد البيان على    

الفلسطيني من أجل االلتفاف حول البرنامج الوطني، وإنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة الوطنيـة، ألنهـا               
جميـع التحـديات التـي تواجـه القـضية          شرط ضروري ال غنى عنه للتصدي للضغوط الخارجية و        

  .»الفلسطينية
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وطالب البيان بإنجاز المصالحة الوطنية ألنها تؤدي إلى تحصين وتقوية الجبهـة الداخليـة الفلـسطينية                

  .وجعلها قادرة على الصمود في وجه االحتالل
 10/8/2010الحياة، لندن، 

  
  دويك يستنكر استدعاء أجهزة أمن السلطة لوزيرة سابقة .4

استنكر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك والنواب اإلسالميون في : ضفة الغربيةال
من خالل استدعائها " الفعلة الرعناء ألجهزة أمن السلطة في بيت لحم"الضفة الغربية ما وصفوها بـ

ال غير المسؤولة هذه األفع"وشدد النواب على أن . لوزيرة شؤون المرأة السابقة األستاذة أمل صيام
وغير محمودة العواقب، ستجر الويالت على قضيتنا الفلسطينية خاصة وأنها تعكس حالة الهمجية 
والبربرية وال تأخذ بعين االعتبار كون المستدعى وزيرا يملك حصانة البرلمان أو امرأة تملك حصانة 

ة تجنيب النساء كافة المجتمع وثقافته، وتضرب بعرض الحائط كل األعراف والتقاليد في ضرور
  ".الخالفات أيا كان نوعها

نسخة عنه على أن هذا االستدعاء للوزيرة صيام، " السبيل"من جانبهم أكد نواب بيت لحم في بيان وصل 
تعد لكافة الخطوط الحمراء التي سمحت ألمن رام اهللا باستباحة كل ما هو محرم، فلم يسلم منها امرأة أو 

ي البيان، معتبرين أن استمرار هذه الحالة من التغول األمني سيؤدي إلى تردي عالم أو أسير، كما جاء ف
  .األوضاع التي تسوء مع األيام

  9/8/2010، السبيل، عّمان
  

  القيام بعملية عسكرية على غزة" إسرائيل"السلطة تلقت في مايو الماضي معلومات عن نية ": العرب" .5
أن السلطة " العرب"قرب من صنع القرار برام اهللا لـ أبلغ مسؤول فلسطيني م: ضياء الكحلوت - غزة

الفلسطينية تلقت في مايو الماضي معلومات من أوساط أميركية تفيد بنية االحتالل اإلسرائيلي القيام 
  .بعملية عسكرية ضد قطاع غزة

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن الحديث يدور عن رسالة وجهت من إسرائيل للسلطة الفلسطينية 
  .فادها أن العدوان على قطاع غزة قادم، دون تحديد موعد هذا العدوانم

وال يستبعد هذا المسؤول الذي رفض ذكر اسمه أن تكون قضية الصواريخ على إيالت مفبركة والغرض 
  .منها زيادة التحريض ضد القطاع وتخريب عالقات حماس بمصر

  10/8/2010العرب، الدوحة، 
  

   النطالق المفاوضات المباشرةالسلطة اقتراحات قدمتها ثالثةواشنطن ترفض : األحمدعزام  .6
كشف رئيس كتلة فتح البرلمانية عضو اللجنة المركزية لحركة : من وليد عوض'القدس العربي '-رام اهللا

 سيناريوهات قدمتها القيادة الفلسطينية المكانية 3فتح عزام االحمد االثنين عن رفض االدارة االمريكية 
 جدول زمني ومرجعية واضحة للمفاوضات ووقف االستيطان وااللتزام بحل الدولتين وفق االتفاق على

  .1967حدود االراضي الفلسطينية المحتلة عام 
واوضح االحمد بان اول هذه السيناريوهات يتعلق بعقد لقاء ثالثي فلسطيني اسرائيلي امريكي لالتفاق 

  .ها واشنطنعلى المرجعيات للمفاوضات المباشرة التي تطالب ب
اما السيناريو الثاني الذي رفضته واشنطن فيتعلق باعتماد بيان اللجنة الرباعية الذي صدر في شهر اذار 
الماضي كمرجعية للمفاوضات والذي ينص على حل الدولتين وتجميد االستيطان ، وهو ما رفضته 
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 يدعو الستئناف المفاوضات واشنطن التي تجري اتصاالت مع اطراف اللجنة الرباعية الصدار بيان جديد
  .المباشرة بين القيادة الفلسطينية واسرائيل دون االشارة للبيان السابق

واشار االحمد لالذاعة الفلسطينية الرسمية االثنين الى ان االقتراح الفلسطيني الثالث الذي رفضته 
هو االمر الذي لم واشنطن يطالب الدولة الراعية للمفاوضات بتحديد المرجعيات ووضع جدول زمني و

تعط ادارة باراك اوباما نصا واضحا بشأنه واكتفت بالرسائل الثالث التي وجهتها للجانبين الفلسطيني 
  .واالسرائيلي، موضحا ان هذه الرسائل تخلو من عنصر االلتزام الكامل بالمرجعيات المشار اليها 

 في زيارته المرتقبة للمنطقة خالل واعرب االحمد عن أمله بان يحمل المبعوث االمريكي جورج ميتشل
  .االيام القادمة ما هو جديد

 10/8/2010القدس العربي، لندن، 
  

  عند الشباب الفلسطيني" مظاهر التزمت"فياض يدعو إلى محاربة  .7
مظاهر «دعا رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض، إلى وضع حد لما وصفها بـ:  كفاح زبون-رام اهللا
هناك حاجة ملحة للعمل على «: وقال فياض. الفلسطيني في الجامعات والمدارسعند الشباب » التزمت

وضع حد لكثير من مظاهر التزمت التي باتت تغزو مدارسنا وجامعاتنا، كاإلحجام عن المصافحة، ال 
الرتباطها بتعاليم دينية أو تراثية معينة، وإنما نتيجة لتكّون تصور عام بأن مثل هذه الممارسات ليست 

وهذه أول مرة يتطرق فيها مسؤول فلسطيني إلى قضايا تعتبر حساسة، وقد تفسر على أنها مس . »ولةمقب
  .وقد هاجمت حماس فياض وقالت إن سلطته تشن حربا على الدين. بالتقاليد اإلسالمية

  10/8/2010الشرق األوسط، 
  

  ئيةحل أزمة كهرباء غزة يتمثل في نظام جباية عادلة وغير انتقا: حكومة فياض .8
سالم فياض  . ناقش مجلس الوزراء جلسته األسبوعية التي عقدها في رام اهللا برئاسة د            ":األيام "-رام اهللا   

رئيس الوزراء أزمة الكهرباء في قطاع غزة والناتجة عن إخفاق شركة التوزيع فـي القيـام بمهامهـا،                  
ية عادلة وغير انتقائية يشمل كـل       واعتبر أن الحل لهذه األزمة يتمثل في التزام الشركة بتفعيل نظام جبا           

من لديه راتب أو دخل منتظم وتحويل ما يتم اقتطاعه لحساب وزارة المالية الستخدامه في شراء الوقـود   
الالزم، معبرا عن أمله في أال يتم استخدام معاناة أبناء الشعب الفلسطيني فـي قطـاع غـزة لتـصفية                    

ى الحكومة الفلسطينية التي مولت حتـى اآلن مـا معدلـه            الحسابات السياسية واستغالل ذلك للمزايدة عل     
  .من تكلفة الكهرباء في قطاع غزة شهريا% 90حوالي 

وأكد المجلس أن وزارة الصحة قد قامت بناء على تعليمات رئيس الوزراء بمضاعفة كمية الوقود التـي                 
عاءات حـول حـدوث     ترسل الى المستشفيات والعيادات الطبية في قطاع غزة، األمر الذي يدحض اإلد           

  .وفيات ناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي في مستشفيات القطاع
 10/8/2010األيام، رام اهللا، 

  
  "الديمقراطية" بين علي واليتي وكافة الفصائل الفلسطينية في دمشق باستثناء موسع لقاء .9

 للثورة األعلىلمرشد  علي اكبر واليتي، كبير مستشاري الشؤون الدولية لعقد:  حميديإبراهيم -دمشق 
 لقاء منفصالً مع أمس أول في دمشق مساء اإليرانيةفي مقر السفارة   علي خامنئي اإليرانية اإلسالمية

 كل من قيادة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل والجهاد االسالمي بزعامة رمضان عبد
وقال . ديمقراطية بزعامة نايف حواتمةاهللا، قبل حصول لقاء موسع مع جميع الفصائل عدا الجبهة ال

 اکثر أصبحت في المنطقة هي لمصلحة المقاومة في الوقت الراهن التي األوضاع"مشعل في اللقاء إن 
ونقلت . "تعاني الضعف" إسرائيل أن إلى الفتاً " مقارنة بالوضع السابقاألعداءقوة وصالبة في مواجهة 
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وقال . " الفرقة بين صفوف المقاومةإلثارةؤامرات التي تُحاك الم" عن واليتي تحذيره من إيرانيةمصادر 
دعم " مع تأكيده "األعداء تکون موحدة في مواجهة أن والعربية والمقاومة ينبغي اإلسالميةالبلدان " إن

  ."إيران الحازم للمقاومة في فلسطين ولبنان
 تهديدات إزاءرجية لبنان تبادال اآلراء  واليتي ووزير خاإن "الجهاد" العام لـاألمين نائب "الحياة"وقال لـ
جدد دعم الشعب الفلسطيني والمقاومة " واليتي أن إلى، الفتاً " الفتن في المنطقةإثارة" ومحاوالتها إسرائيل

 مما حصدته في حرب عام أكثر مغامرة جديدة أي لن تحصد في إسرائيل أن وانه يرى "السترداد الحقوق
  . ضد لبنان2006

العقوبات " أن أكد واليتي إن) ارنا (" االيرانيةاألنباءوكالة "لموسع مع باقي الفصائل، افادت وعن اللقاء ا
 إلحراز المزيد من إيران مسار إعاقةيمکنها   ليست شيئاً جديداً، والإيران على واألوروبيةالغربية 
 في مواجهة إليرانيةا اإلسالمية تضامنهم ودعمهم للجمهورية أكدوا" وان القادة الفلسطينيين "التقدم

 العقوبات لم تترك اية تأثيرات على أن أثبتتالتجارب " أن إلى، ولفتوا " واالميرکيةاألوروبيةالعقوبات 
 دعمها للمقاومة في المنطقة، وان طهران ستواصل مواقفها اإليرانية اإلسالميةمواصلة الجمهورية 

  ."الداعمة
 رفضهم أكدوا قادة الفصائل إن "الجبهة الشعبية"في  ماهر الطاهر مسؤول الخارج "الحياة"وقال لـ

جرى " وان هذه المفاوضات وإسرائيلالمفاوضات المباشرة وغير المباشرة بين السلطة الفلسطينية 
 وأشار. "الخيار الوحيد هو طريق المقاومة" أن، مشددين على "وإسرائيلية أميركيةاستئنافها ألسباب 

 هناك إن لم تعد تملك زمام المبادرة في المنطقة، بل إسرائيل أن يرى اإليراني الجانب أن إلىالطاهر 
 ألن إسرائيلي عدوان أيمعادالت جديدة خلقت نوعاً من التوازن، مع تأكيده ضرورة البقاء يقظين من 

  . تعيش مأزقا حقيقياً ما يتطلب التصرف على قاعدة أن كل االحتماالت واردةإسرائيل
  10/8/2010الحياة، لندن، 

  
  صواريخ ايالت والعقبة هدفها المزيد من الضغط على غزة والتحضير لعدوان : البردويل .10

واضح أن التصريحات  ": البردويلقال القيادي في حركة حماس صالح:  ضياء الكحلوت-غزة 
اإلسرائيلية والتصعيد المتعمد والمقصود ضد قطاع غزة يهدف للزج بحماس في قضية الصواريخ 

وأشار البردويل إلى أن . ، موضحاً أن رواية الصواريخ متضاربة للغاية"يالت والعقبةالمزعومة على إ
حماس تؤمن بأن المقاومة ضد إسرائيل يجب أن تكون داخل األراضي الفلسطينية ولم يسجل ضدها أي 

  .عملية خارج حدود فلسطين التاريخية
ت بحاجة إلى رسائل واتصاالت ليقال لها إن والنوايا اإلسرائيلية أيضاً ال تُخفي حماس معرفتها، فهي ليس

  .صالح البردويل" العرب"إسرائيل تحضر لعدوان على القطاع، وفق ما ذكر لـ 
نحن نعلم أن هدفها المزيد من الضغط على غزة "وعن الهدف من هذا االتهام لحماس، قال البردويل 

واتهم ". ية بهذه التحضيراتوالتحضير لضربة على القطاع، ولألسف تشارك أطراف فلسطينية وعرب
عضو المكتب السياسي لحركة حماس وسائل إعالم تابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح وصحفاً 
إسرائيلية وتصريحات مصرية بأنها تمارس التحريض ضد قطاع غزة، محذراً من أي حرب قد تشن 

  .على غزة
 ذرائع ومبررات أمام الرأي العالمي لضرب ورأى البردويل أن هذا التحريض يستهدف إعطاء إسرائيل

قطاع غزة، متعهداً بأن تواجه حركته وجناحها العسكري كتائب القسام وقوى المقاومة بغزة أي عدوان 
  .على القطاع

  10/8/2010العرب، الدوحة، 
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   في قضية أسطول الحريةحماس ال تثق بتحقيق المجرم مع نفسه .11
الصهيونية المكلفة بالتحقيق في الهجوم " تيركل"بنزاهة لجنة شككت حركة حماس، أمس، : )يو بي آي(

نحن ال نثق بهذه اللجنة ألن "فوزي برهوم " حماس"وقال المتحدث باسم . على سفن أسطول الحرية
االحتالل ليس طرفاً محايداً إنما متورط في الجريمة فالمجرم يبحث عن طمس معالم جريمته وليس إثبات 

تشكيل االحتالل للجنة التحقيق خطوة استباقية للتغطية على جريمته الدامية، "وم واعتبر بره". الحقيقة
وطالب الحكومة ". إلفشال لجنة التحقيق األممية التي تحقق حول الهجوم الدامي على مجزرة الحرية

           .  اإلسرائيلية بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية وااللتزام بكل ما يصدر عنها من توصيات وقرارات
  10/8/2010الخليج، الشارقة، 

  
  الجهاد تحذر من مذبحة سياسية تطال الملف الفلسطيني .12

حذَّر القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش من مذبحة سياسية تطال الملف الفلسطيني، : غزة
ة سياسية نظمتها وقال البطش خالل ندو. كمقدمة لحرب عدوانية قد تستهدف إيران أو لبنان أو قطاع غزة

إن إصرار إسرائيل على الشروع في مفاوضات مباشرة " :الحركة في دير البلح وسط القطاع أمس األحد
  ".مع السلطة الفلسطينية يعد المسرح لمذبحة سياسية للملف الفلسطيني

ي إن أخطر ما نجم عن االنقسام الحالي هو أنه أعطى فرصةً ألصحاب األجندة األمريكية ف" وأضاف
  ".المنطقة لقيادة المجتمع الفلسطيني لتغيير األولويات الوطنية وقيادة الشعب لحلوٍل مجتزأة

وواشنطن تعيقان بقوة إنهاء االنقسام الفلسطيني القائم، ألن هذا الوضع إيجابي " تل أبيب"وشدد على أن 
  .بالنسبة لهم، حيث يسهم في استنزاف المقاومة في الضفة الغربية وقطاع غزة

جدد البطش تأكيد حركته على أن المصالحة الفلسطينية هي مصلحةٌ وضرورةٌ شرعيةٌ ووطنيةٌ للخروج و
  .من األزمة الراهنة، مبينًا أن االنقسام القائم يهدف إلى تدمير المشروع الوطني اإلسالمي في فلسطين

دون القدس، ثم البدء في بالسعي لتكريس االنقسام وشطر الوطن في غزة والضفة "واتهم أطرافًا لم يسمها 
  ".التطاحن على شرعية الكيانين، واالنشغال عن النضال والقضية الوطنية

، مؤكدا "إن المصالحة قضية إجماعٍ وطني: "من جانبه، قال وكيل وزارة الخارجية في غزة أحمد يوسف
  . عليهاأن الكل يريد إنهاء الخالفات وعودة الحالة الفلسطينية للصورة المشرفة التي كانت

وأوضح يوسف أن التدخالت الخارجية هي التي فتحت باب الصراع على مصراعيه ليسيل الدم ويدب 
  .الخالف وتتشظى الحالة الوطنية

فيما يتعلق بتجربتنا مع المفاوضات، تاريخيا لم تعطنا وتنجز لنا : "وتحدث يوسف عن المفاوضات قائالً
 الصراع وليس إليجاد حل حقيقي ينتهي بإقامة دولة فلسطينية شيًئا، وسياسيا كانت عملية تضليل إلدارة

  ".مستقلة
  10/8/2010السبيل، عمان، 

  
  على اإلسالم في الضفة" شن حرب"أبو زهري يتهم حكومة فياض بـ  .13

إن : "نسخة منه" قدس برس"سامي أبو زهري في بيان صحفي وصل " حماس" قال المتحدث باسم :غزة
بتورطها في " فتح"قراراً رسمياً من حكومة رام اهللا المدعومة من حركة تصريحات سالم فياض تمثل إ

  .، على حد تعبيره"محاربة الدين والمعتقدات اإلسالمية في الضفة المحتلة، وأنها ماضية في هذا المشروع
وكان أبو زهري يعلق على تصريحات سالم فياض رئيس الحكومة الفلسطينية شطر الضفة التي قال 

حاجة ملحة للعمل على وضع حد للعديد من مظاهر التزمت التي باتت تغزو مدارسنا "هناك خاللها إن 
  ".وجامعاتنا
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على موقعها اإللكتروني كشفت في وقت سابق بأن إسرائيل والسلطة " يديعوت أحرونوت"وكانت صحيفة 
بية بعد الفلسطينية توصلتا إلى تفاهم يقضي بخفض صوت األذان في مساجد مدن وقرى الضفة الغر

  .شكاوى قدمها المستوطنون، وقالوا فيها إن صوت األذان يزعجهم
نحن نعتقد أن المسألة لن تتوقف عند حد التضييق على المساجد وخفض : "وقال الناطق باسم حماس

صوت اآلذان فيها وتفريغها من المؤذنين واألئمة، وإنما أيضاً مالحقة أي مظهر للتدين وااللتزام في 
  ".لةالضفة المحت

إن تصريحات فريق التسوية هي دليل على أن دور هذا الفريق ال يقتصر على التواطؤ األمني : "وأضاف
مع االحتالل ومحاربة المقاومة وإنما محاربة الدين والمعتقدات اإلسالمية وهو ما يفضح طبيعة هذا 

  ".الفريق وارتباطاته المعادية للدين والمصالح الوطنية
  9/8/2010قدس برس، 

  
  لن يتم فتح ورقة المصالحة المصرية أو إضافة أي ورقة إليها: المصريمنيب  .14

قال منيب المصري، رئيس لجنة المصالحة الفلسطينية إن القاهرة لم ترفض رزمة األفكار : عّمان
 والتفاهمات التي تعدها اللجنة حالياً لتذليل الخالفات وتسهيل التوقيع على ورقة المصالحة الفلسطينية التي

  .تقترحها السلطات المصرية
لن يتم فتح الورقة المصرية أو إضافة أية ورقة إليها أو االحتكام إلى مرجعية "لغد بأنه لوأكد المصري 

  ".أخرى غيرها، وسيتم التوقيع على الورقة المصرية فقط إذا تمت المصالحة
ائل الفلسطينية من أجل تذليل اللجنة تعد حالياً رزمة أفكار وتفاهمات داخلية تتعلق بالفص"وأضاف أن 

العقبات والخالفات أمام تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، بحيث تكون الورقة عبارة عن مشروع وطني 
  ".يتضمن قواسم مشتركة بين القوى والفصائل الفلسطينية

لن يتم إضافة أي ورقة إلى الورقة المصرية، وإنما هي مجرد مجموعة من األفكار "وأوضح بأنه 
  ".والتفاهمات الداخلية التي تتم بين الفصائل والفرقاء من أجل التوافق وإرجاع القرار الفلسطيني

  10/8/2010الغد، عمان، 
  

   فشل المصالحة للصراعات داخل حماس وارتهان قرارها للخارجتعزوفتح  .15
ركة حماس، اعتبر المتحدث باسم فتح، أسامة القواسمي أحاديث وتصريحات المسئولين في ح: رام اهللا

محاوالت يائسة لتضليل الرأي العام الفلسطيني والعربي وحرف أنظاره عن حقيقة رفض حماس التوقيع 
  .على الورقة المصرية التي وقعتها فتح منذ حوالي العام، بحسب ما يرى

هما " فتح"إن ادعاء حماس بأن مصر ) 9/8" (قدس برس"وقال القواسمي، في بيان صحفي تلقته 
يؤكد بالدليل القاطع أن حماس رهنت قرارها عند القوى اإلقليمية، " عن تعطيل المصالحة المسؤولتان

التي باشرت منذ فترة قصيرة هجوماً جديداً على الدول العربية المجاورة، ومنها مصر وحاولت دحرجة 
  ".حماس على عجلة تنازالت مريعة لتكون بديال عن منظمة التحرير الفلسطينية

وبشهادة القوى الوطنية والوسطاء الفلسطينيين والعرب واألجانب، قد "ي بأن حركته واعتبر القواسم
الصراعات الداخلية في حماس وعدم قدرتها على التحرر من "، مشيرا إلى أن "تقدمت نحو المصالحة

ضغوط الممولين تمنعانها من التوقيع على ورقة المصالحة المصرية، باإلضافة إلى طمع يسيطر على 
  ".قادتهانفوس 

  9/8/2010قدس برس، 
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  "أسطول الحرية"ولية عن أحداث قافلة ؤ تحمله كامل المسيعلنباراك  .16
 أخذ وزير األمن اإلسرائيلي ايهود باراك على عاتقه كامل المسؤولية عن احداث قافلة السفن :القدس
  .الدولية

ذ على عاتقه المسؤولية الكاملة وقال خالل افادته امام لجنة تيركيل لتقصي حقائق هذه االحداث انه ياخ
  .عما يجري في الجيش  وعن التعليمات التي أصدرها المستوى العسكري خالل الحادث

وبين  الوزير باراك ان القرار باعتراض قافلة السفن الدولية الذي اتخذه المنتدى الوزاري السباعي قد 
  .اعتمد بعد امعان دقيق 

 .يقة اتخاذ القرارات في هذا الموضوع كانت سليمة ومعقولة وأوضح باراك  خالل افادته هذه ان طر
واشار الى ان المعارضة ذهبت الى حد دعم هذه القرارات خالل المداوالت التي اجرتها لجنة الخارجية 

  .  واالمن البرلمانية بعد هذه االحداث
  10/8/2010، وكالة سما اإلخبارية

 
  ال زعيم كيان ب"إسرائيل"أثبت أن  نتنياهو: كاديما .17

وجه حزب كاديما المعارض وقياديون في حزب العمل الشريك في التحالف : عبدالقادر فارس -غزة 
الحكومي انتقادات شديدة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في أعقاب شهادته أمام لجنة تيركل 

زير الدفاع إيهود باراك الحكومية لتقصي الحقائق في أحداث أسطول الحرية أمس والتي حمل خاللها و
  .والجيش مسؤولية أحداث األسطول

في لحظة الحقيقة يقوم نتنياهو بتوزيع «ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن بيان لكتلة حزب كاديما إنه 
وأضاف حزب . »التهم على اآلخرين، وفي فترة واليته كرئيس للحكومة تم اختراق جميع حدود االنغالق

نياهو تثبت أن إسرائيل هي دولة بدون زعيم، وال توجد قيادة في الحكومة، ونتنياهو أقوال نت«كاديما أن 
يدهور وضع إسرائيل إلى الحضيض ويسمح بتحويل جهاز األمن إلى كيس للضربات ويدفع » بيبي«

وتابع أن . »وبالنسبة له فإنه ال يتحمل أية مسؤولية. أمواال طائلة وغير مسبوقة من أجل بقائه السياسي
من جانبه، قال . »نتنياهو يثبت يوما بعد آخر أنه ربما يكون رئيس حكومة لكن ليس هو من يقود الدولة«

رئيس الحكومة ال يمكنه تحميل المسؤولية على جهات «عضو الكنيست ايتان كابل من حزب العمل إن 
ائل إعالم وأشارت وس. »ارتقت درجة ووصلت إلى الجهات الكبيرة جدا» .....غطي «تحته، وثقافة 

إسرائيلية إلى أن نتنياهو تهرب من اإلجابة على عدد من األسئلة وطلب الرد عليها خالل القسم السري 
  ."من شهادته

  10/8/2010، عكاظ، جدة
  

  في المياه العربية" إسرائيل" عاماً تفضح أطماع 66خطة عمرها ": معاريف" .18
مس، خطة قديمة وضعها خبير المياه الصهيوني ، أ"إسرائيلية"كشفت صحيفة ": الخليج "-القدس المحتلة 

 عاماً ورفعها لرئيس الحكومة الصهيونية األسبق ديفيد بن غوريون وتتضمن 66سمحا بالص قبل 
بحيرة طبريا من خالل نقل المياه من البحر المتوسط إلى شمالها وإقامة محطات لتوليد الكهرباء " تمليح"

من خالل احتالل أراضٍ لبنانية حتى " تعديالت حدودية" أسميت في شالالت هذه القنوات، كما تضمنت ما
  .نهر الليطاني وأراضٍ أردنية حتى نهر اليرموك، وإبعاد سوريا عن مصادر نهر األردن 

أيار /أن الخطة طبعت ببضع نسخ قليلة ورفعت إلى أصحاب القرار في مايو" معاريف"وذكرت صحيفة 
آخرون ممن وقفوا على رأس الوكالة اليهودية،  وكان طلب إعدادها بن غوريون و1944،
وقالت إن وثائق الخطة كانت على مدى سنين طويلة سرية، " . مكوروت"، وشركة المياه "الهستدروت"و
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مكتبا " موكوروت"ووقف على إعدادها كبار مهندسي المياه لثالث سنوات متواصلة ولهذا الغرض أقامت 
  .فنيا خاصا، وقف على رأسه بالص 

وثيقة من خمس صفحات يعرض بالص نظريته، وبموجبها سيكون ممكنا إقامة ألف مستوطنة وفي 
نحو . وتوطين ماليين اليهود فيها من خالل تحريك المياه، التي تأتي في معظمها من جداول الشمال 

   .48صحراء النقب المحتل عام 
  10/8/2010، الخليج، الشارقة

  
   أكاذيب مثيرة للسخريةبالمسئولية عن اغتيال الحريري" يلإسرائ"ـاتهامات حزب اهللا ل: تل أبيب .19

اللبناني، " حزب اهللا"عقّبت تل أبيب رسمياً اليوم على االتهامات التي توّجه بها األمين العام لـ : الناصرة
ضلوع الجانب اإلسرائيلي في عملية اغتيال رئيس fحسن نصر اهللا، والتي كشف فيها عن قرائن تفيد 

  .ناني األسبق، رفيق الحريري قبل خمسة أعوامالوزراء اللب
، نافيةً بذلك أن يكون "األكاذيب المثيرة للسخرية"ووصفت وزارة الخارجية اإلسرائيلية هذه االتهامات بـ 

، بانفجار سيارة مفخّخة في 2005) فبراير(لها أي عالقة بحادثة استهداف الحريري واغتياله في شباط 
  .مكان تواجده آنذاك

  10/8/2010رس، قدس ب
  

   تجرف مئات القبور في مقبرة مأمن اهللاإلسرائيليةفات االجر": مؤسسة األقصى" .20
كشفت في " قصى للوقف والتراثمؤسسة األ "، أنالقدس من 10/8/2010وكالة معاً اإلخبارية، نشرت 

ي مقبرة مأمن ن جرافات االحتالل تقوم بجرف وهدم مئات القبور فأ، )الثالثاء ( اليومبيان عاجل فجراً
اهللا، وسط حراسة شرطية مكثفة واعتداء على طواقم الصحفيين والمصورين العرب ومحاولة منعهم من 

  .تصوير الجريمة اإلسرائيلية
خير داخل المقبرة حتى ساعات عن الجريمة حيث رابطت في اليوم األ" قصىمؤسسة األ"وقد كشفت 

 جميع بإبالغ اإلعالمي، وقام الطاقم أعمالهازالت تواصل الليل وحتى قدوم الجرافات اإلسرائيلية التي ال
  .واألجنبية العربية اإلعالممقبرة العديد من وسائل الويتواجد في  . العربية لتغطية الحدثاإلعالموسائل 

مؤسسة ، إلى أن  ماهر الشيخ،القدس نقالً عن مراسلها في 10/8/2010القدس، القدس، وأشارت 
ن المؤسسة اإلسرائيلية أعلنت إ االثنين يومقالت في بيان عاجل لها انت قد كاألقصى للوقف والتراث 

نها أنها ستقوم على الفور بهدم مئات القبور في مقبرة مأمن اهللا وأبواسطة ممثليها في النيابة اإلسرائيلية 
 جلسة جاء ذلك خالل و.يامأ قبرا التي هدمتها قبل 150لى الـ إ قبراً، إضافة 150ستهدم بشكل سريع 

مس في محكمة الصلح في القدس، حيث رفض قاضي المحكمة طلبا لمؤسسة األقصى بإصدار أعقدت 
 المؤسسة اإلسرائيلية واذرعها التنفيذية أعلنتمن اهللا، كانت قد أمر يمنع هدم مئات القبور في مقبرة مأ

  . وقتبأسرعدم  سيقومون بالهأنهم ستهدمها، بعد الجلسة صرح ممثلو المؤسسة اإلسرائيلية أنها
 من ممثلي النيابة قاموا بعد انتهاء جلسة المحكمة باالعتداء على متولي وقف مقبرة  عدداًأنيشار إلى 

 بجروح، كما واعتدوا على مصور مؤسسة األقصى إصابته إلى أدى اهللا الحاج سامي رزق اهللا مما مأمن
ام حراس المحكمة بالهجوم واالعتداء شرف أحمد وحاولوا كسر كاميراته، ولم تكتف المؤسسة بذلك بل ق

فلسطنييو " مراسل صوت الحق والحرية وموقع ، عطاأبوعلى المصور شرف احمد والصحفي محمود 
  .األقصى لمؤسسة اإلعالميوالمنسق " 48
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  عقارات القدس وقف إسالمي ال يجوز التصرف فيها بالبيع أو التأجير أو التنازل: التميمي .21
تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين السابق رئيس الهيئة اإلسالمية المسيحية .دأكد : القدس المحتلة

أراضيها والمنازل والمباني المقامة عليها هي : لنصرة القدس والمقدسات أن جميع عقارات مدينة القدس
نازل أوقاف إسالمية خيرية عامة، أو أوقاف ذرية مآلها إلى خيرية عامة ال يجوز بيعها أو تأجيرها أو الت

عنها من أية جهة كانت، سواء في ذلك متولّي إدارتها والمستحقين فيها وواضعي اليد عليها باالستئجار 
أو االنتفاع بأي تصرف كان، ألن األحكام الشرعية والنصوص القانونية المحلية والدولية ال تجيز هذه 

ة عربية إسالمية احتلت كباقي التصرفات وتعتبرها باطلة بطالناً مطلقاً؛ وباألخص أن القدس هي مدين
 وال تنطبق عليها القوانين الصهيونية وفي مقدمتها ما يسمى بقانون أمالك 67المدن الفلسطينية عام 

  .الغائبين
  10/8/2010، السبيل، عّمان

  
   على الصالة في األقصى خالل رمضان قيوداًيفرضاالحتالل  .22

أصدرت قيادة شرطة االحتالل : ت األنباء جمال جمال ومحمد الرنتيسي، وكاال-القدس المحتلة 
اإلسرائيلي في القدس المحتلة تعليمات لعناصرها بفرض قيود على دخول المصلين إلى المسجد األقصى 

 بمنع دخول الرجال تحت أمس وأصدرت شرطة االحتالل قراراً. المبارك خالل شهر رمضان المبارك
 إلى المسجد إال 45يمنع دخول النساء تحت سن سن الخمسين إلى المسجد إال بتصريح خاص، بينما 

وذكرت أنه سيمنع زيارة األهل واألقارب داخل القدس المحتلة خالل شهر رمضان . بتصريح خاص
  .وعززت قوات االحتالل من انتشارها في القدس المحتلة .المبارك وعيد الفطر إال بتصاريح خاصة

  10/8/2010الدستور، عّمان، 
  

  زل ومضارب في منطقة األغوار الشماليةاالحتالل يهدم منا .23
هدمت قوات االحتالل، منزلين وخمسة من مضارب البدو في منطقة األغوار الشمالية في : )وكاالت(

وقال رئيس مجلس منطقة المالح والمضارب البدوية في األغوار عارف دراغمة، أمس، . الضفة الغربية
ضي أهالي التجمع إخطاراً عسكرياً يتضمن تحويل  إبريل الما/ نيسان29إن جيش االحتالل سلّم في 

المنطقة إلى منطقة عسكرية مغلقة، يحظر على الفلسطينيين، وحتى على البدو القاطنين في المنطقة 
جاءت كرد انتقامي على إخالء "واعتبر أن الخطوة . التجول فيها، أو حتى االستفادة من أراضيها

قرب من بيوت التجمع للبدو الموجودين في عين الحلوة قبل ذلك المستوطنين من الخيمة التي وضعوها بال
 دونم من أراضي األغوار في منطقة عين حلوة 3000هذا يعني إغالق ومصادرة "وأضاف ". بأيام

  ".وتشريد السكان البدو منها
  10/8/2010الخليج، الشارقة، 

  
  ي غزة فلسطينياً في الضفة ويعتدي على مسيرة سلمية ف12االحتالل يعتقل  .24

  حملة اعتقاالت ومداهمات أمس فجر اإلسرائيلي االحتالل شنت قوات :إبراهيم كامل -القدس المحتلة 
  . في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية فلسطينّيا12ًطالت 

خلة "من جهة أخرى نفذت قوات االحتالل عملية إنزال جوي للجنود من طائرة عمودية في منطقة 
 جنوب طوباس في األغوار الشمالية، وأجرى الجنود مناورات عسكرية  في وادي الفارعة"الذهب

، حيث يعتبر جيش االحتالل مناطق األغوار مناطق أمسوعمليات تدريب حتى وقت مبكر من صباح 
  .عسكرية مغلقة
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 الحملة الشعبية لمقاومة أمسوفي قطاع غزة أطلقت قوات االحتالل النار على مسيرة سلمية نظمتها 
وندد المشاركون في المسيرة بإطالق النار،  .مني، وذلك شرق خان يونس جنوب قطاع غزةالحزام األ

مشددين على حق أبناء الشعب الفلسطيني في الوصول لكافة األراضي، ورفض إقامة مناطق عازلة 
  .تحرم المزارعين من أراضيهم

  10/8/2010الرأي، عّمان، 
  

   داخل إحدى بوابات الجدار العازلاالحتالل يحتجز وفداً إعالمياً ودبلوماسياً .25
 أقدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، على إغالق أحد بوابات الجدار الفاصل في مدينة قلقيلية، في :رام اهللا

وجه وفد إعالمي ودبلوماسي رفيع المستوى، أثناء محاولته اإلطالع على واقع الحياة في ظل الجدار 
، ما 9/8صادر إعالمية فلسطينية عن شهود عيان، يوم اإلثنين ونقلت م .الذي يفصل المدينة عن محيطها

مفاده أن عدداً من الشخصيات اإلعالمية والصحفية، كانوا ينوون القيام بجولة استطالعية إلى جانب عدد 
من القناصل وسفراء الدول، للتعّرف على أوضاع مدينة قلقيلية في ظل إقامة الجدار الذي يفصلها عن 

إال أن قوات االحتالل اإلسرائيلي فاجئت الوفد "، مضيفاً "بوابات العزل االلكترونية"بـمحيطها وقراها 
  ".باحتجازه داخل البوابة ومنعه من مغادرة المدينة

من جانبها، ناشدت وزارة اإلعالم الفلسطينية الجهات المسؤولة والمعنية التدخل لوضع حد لسياسة 
  .اإلفراج عن الوفد الزائراالحتالل منع حرية تنقل الفلسطينيين، و

  9/8/2010قدس برس، 
  

   حالة احتجاز واعتقال للفلسطينيين في العام الواحد4320: فلسطينيحقوقي  .26
 وعضو لجنة األسرى للقوى الوطنية ، مدير مركز األسرى للدراسات، أكد رأفت حمدونة:رام اهللا

تقاالتها على الحواجز ومداهماتها  أن سلطات االحتالل ضاعفت في اآلونة األخيرة من اع،واإلسالمية
الليلية ألطراف المدن والقرى الفلسطينية المحيطة بها في الضفة الغربية، وعمل الفرق الخاصة التي 
تدخل أطراف قطاع غزة بين الحين واآلخر، هذا األمر يتضح من خالل التقارير اليومية والشهرية 

تي ال تخلو يومياً عن عدد جديد من المعتقلين حتى والسنوية التي تصدر عن مؤسسات حقوق اإلنسان وال
 حالة 12حالة احتجاز واعتقال، أي بمعدل  4320وصل عدد االعتقاالت للعام الواحد إلى ما يقارب من 

وأكد حمدونة، في بيان مكتوب، أن عدد المعتقلين تقريباُ ثابت في السجون أي  . حالة شهرياً 360يومياً و
  . بسبب تواصل االعتقاالت رغم االفراجات المستمرة أسير6800ما يقارب من 

  9/8/2010قدس برس، 
  

   استهداف سياسي لقياداتنا الوطنية وليس له عالقة بأمن االحتاللالعزل: قراقع .27
 االحتالل على عزل القيادات إقدام أن والمحررين عيسى قراقع األسرى أكد وزير شؤون :رام اهللا

 وما اإلسرائيلية المخابرات أجهزة كما تدعي أمنية لهم وليس ذي دوافع  سياسياًالوطنية، يعد استهدافاً
تسمى مصلحة سجون االحتالل، حيث يركز االحتالل على عزل قيادات وطنية فلسطينية من الصف 

 األسرى عن صفوف وإبعادهم الهيجا أبو كالمناضل احمد سعدات ومروان البرغوثي وجمال األول
، مطالبا األسرى عالي على جموع تأثير به من كاريزما وصفات قيادية ذات واالختالط بهم لما يتمتعون

 وإخراج هذا الملف الدامي إنهاءبتشكيل لجنة لمتابعة قضاياهم وهمومهم والبحث بمهنية عالية في كيفية 
 األسرى ما يمر به أن إلى لم يكن تحريرهم، مشيرا إن العزل من عزلهم على اقل تقدير أسرى

قاب مضاعف بحكم الظروف التي يعيشونها بشكل يومي من حرمان من التعليم والمطالعة المعزولون ع
  .. وحرمانهم من لقاء ذويهماآلخرين لألسرىوالزيارات 
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 األسرى في رام اهللا والتي دعت لها وزارة أمس العزل عقدت أسرىجاء ذلك خالل ورشة عمل حول 
  . احمد سعداتاألسير وعبلة سعدات زوجة  كراجةأيمنوضمت قراقع والباحث في مؤسسة الضمير 

  10/8/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  فروانة يطالب فياض بإدراج قضية األسرى في مناهج التعليم .28
 إلى إدراج قضية األسرى ، دعا عبد الناصر فروانة المختص في شؤون األسرى والمعتقل السابق:غزة

لكافة المراحل التعليمية، وان تعذر ذلك فليتم إدراجها ضمن بملفاتها المختلفة ضمن المنهاج التعليمي، 
وطالب فروانة رئيس الحكومة في رام اهللا سالم فياض في رسالة أرسلها له، عقد  .األنشطة الالمنهجية

المؤتمرات أو المحاضرات العامة داخل المدارس بشكل شهري أو فصلي، كجزء من النشاط اإللزامي، 
  . شطة والمواد حسب طبيعة كل مرحلة وبالتنسيق مع وزارة األسرى والمحررينوتحديد طبيعة تلك األن

ودعا إلى تنظيم مسابقات موسمية ذات الصلة بقضية األسرى على مستوى الوطن وبمشاركة كافة 
كما طالب بإطالق أسماء شهداء الحركة األسيرة على المؤسسات التعليمية، وشدد . المؤسسات التعليمية

همية ايالء موضوع األسرى األهمية المناسبة في البحث العلمي عبر رسائل الماجستير فروانة على أ
والدكتوراه، وفق خطة ممنهجة تعتمد على التكاملية والتراكمية داخل الجامعة الواحدة وفيما بين 

وحث على ضمان زيارات دورية لوزير . الجامعات كافة، وبالتنسيق مع وزارة األسرى والمحررين
  .  والمحررين وبمرافقة وفد من الوزارة للمؤسسات التعليمية ، وعقد لقاءات في ذات السياقاألسرى

  9/8/2010قدس برس، 
  

  تدخل إلى قطاع غزة" 2 من االبتسامات أميال"قافلة  .29
  قال رشاد الباز المتحدث الرسمي باسم قافلة أميال من االبتسامات األوروبية: شادي محمد- مصر /رفح

 المصرية سمحت للقافلة بمرافقيها بالدخول إلى قطاع غزة فجر أمس عبر معبر رفح  إن السلطات2
بريطانيا، هولندا، فرنسا، بلجيكا، تركيا، ( دول هي 8 متضامنا ممثلين عن 41وتابع الباز أن  .الحدودي

ن من أعضاء اثنا( برلمانيين بريطانيين 4دخلوا للقطاع، مشيراً إلى أن ) النرويج، البحرين، جنوب إفريقيا
 الخيرية البريطانية في "إنتربال"مجلس اللوردات البريطاني وعضو في مجلس العموم رئيس مؤسسة 

المرافقين قاموا بزيارة لقطاع غزة يوم الجمعة الماضية للتنسيق مع حكومة حماس بغزة بشأن ) لندن
  .كيفية توزيع المساعدات المرافقة للقافلة

 سيارات إسعاف وكراسٍ 4 حافلة خاصة بذوي االحتياجات الخاصة و42 حافلة بينها 46وتضم القافلة 
للمعاقين ولوازم لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة وبعض المعدات الطبية واألدوية غير المتوفرة بقطاع 

  .غزة
وتنظم القافلة من قبل مؤسسة شركاء السالم والتنمية للفلسطينيين باالشتراك مع اللجنة الدولية لفك 

  . دول أوروبية10ار عن قطاع غزة، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات األهلية في الحص
  10/8/2010العرب، الدوحة، 

  
  إعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء ليوم واحد مؤقتاً: غزة .30

أعادت محطة توليد كهرباء غزة تشغيل أحد مولداتها بعد إدخال كمية محدودة من السوالر الصناعي 
 السبت الماضي نتيجة نفاد  حيث كانت قد توقفت كلياً،تكفي لتشغيل المولد ليوم واحد ألف لتر 200بلغت

وأعرب جمال الدردساوي مدير العالقات العامة واإلعالم في شركة توزيع  .الوقود الالزم لتشغيلها
الكهرباء بغزة في تصريح له أمس عن أمله في استمرار ضخ السوالر الصناعي لمحطة توليد الكهرباء 

وأعلن الدردساوي عن تعديل برنامج التوزيع .  عن العملى ال تضطر المحطة إلي التوقف مرة أخرىحت
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 ، ساعات8  ساعات إمداد بالكهرباء مقابل انقطاع لمدة8  تغذية المناطق ببرنامجى والعودة إلئالطار
 لوزارة المالية  مليون دوالر منذ بداية الشهر الحالي2  أن شركة توزيع الكهرباء حولتى إلمشيراً

  .بالحكومة الفلسطينية في رام اهللا
 قال سهيل سكيك مدير عام شركة توزيع كهرباء محافظات غزة إن كمية السوالر الصناعي ،ومن جانبه

 أن تشغيل المولد  موضحاً،التي تم ضخها أمس إلي محطة كهرباء غزة تفي بتشغيل مولد واحد ليوم فقط
  . ألف لتر يوميا160ً و ألفا155ًيتطلب توفير ما يتراوح بين

 حذر مركز سواسية لحقوق اإلنسان من تدهور األوضاع المعيشية الصعبة التي يمر ،وعلي صعيد متصل
ركز بضرورة وطالب الم. بها قطاع غزة من جراء توقف شركة الكهرباء عن العمل وانقطاع الكهرباء

تحييد القضايا اإلنسانية للمواطن في قطاع غزة عن دائرة المناكفات السياسية والعمل علي حلها بطريقة 
  . من الحقوق التي كفلها القانون األساسي الفلسطينياألدنىتضمن للمواطن الحد 

  10/8/2010األهرام، القاهرة، 
  

  مية خاصة في اإلعالم ومعاناة مواطنيها أهالقدساإلجماع على إيالء قضية  .31
 والقدس خالل لقاء صحفي 1948أجمع صحفيون من الداخل الفلسطيني المحتل عام : القدس المحتلة

األول من نوعه، على أهمية التواصل وتعزيز عالقات التعاون بين الطرفين وإيالء قضية القدس ومعاناة 
وأكد الصحفيون . مواقعهم اإلخباريةمواطنيها أهمية خاصة في تغطيتهم اإلخبارية لمجالتهم وصحفهم و

خالل اللقاء بمبادرة مركز إعالم في الناصرة، وشبكة أمين اإلعالمية في فندق الوطني في القدس، على 
ضرورة التغطية اإلعالمية والدخول في تفاصيل معاناة المواطن المقدسي وضرورة تبادل الزيارات 

  .واللقاءات فيما بينهم
  10/8/2010، السبيل، عّمان

  
   إلعادة إعمار مخيم نهر الباردلتزام بتعهداتهماال  العربيطالب العال عبدمروان  .32

 ميالد سالمة، المسؤول عن "P C Y Iمؤسسة " والمسؤول عن "زعتر اإليطالية"زار وفد من جمعية 
بد  في لبنان، المسؤول عن ملف إعادة إعمار مخيم نهر البارد مروان ع لتحرير فلسطينالجبهة الشعبية

العال في منزله في المخيم، لالطالع منه على ظروف إعادة إعمار المخيم وأوضاع الفلسطينيين في 
  . لبنان

األونروا باعتبارها شاهدا على قضية الالجئين، ونرفض تقليص "وأعرب عبد العال عن التمسك بـ
يم وإنعاش االقتصاد خدماتها أو إنهاءها، ولها دور كبير في قضية نهر البارد في إعادة إعمار المخ

أن ذلك يتم من خالل العالقة مع الدول المانحة، "، الفتاً إلى "وتأمين األموال الالزمة إلعادة اإلعمار
مسؤولية األونروا في المخيم الجديد، علماً "وشدد على . "والحكومة اللبنانية معنية بتذليل العقبات القانونية

وجوب التزام "وأشار إلى . "وقت نفسه ترفض القيام بواجبها فيهاأن الدولة تعتبره منطقة لبنانية وفي ال
  ."الدول العربية التي لم تف حتى اآلن بما أقره مؤتمر الدول المانحة إلعمار نهر البارد

  10/8/2010السفير، بيروت، 
  

   على تسيير رحالت إلى القدس احتجاجات: األردن .33
دنيون أمس االثنين أمام وزارة السياحة فـي عمـان          اعتصم ناشطون نقابيون أر   :  حاتم العبادي  -عمان  

احتجاجا على سماح الوزارة بتسيير رحالت سياحية ودينية إلى القدس لزيارة المسجد األقصى الـشريف               
  .واألماكن المقدسة
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وطالب المعتصمون من الوزارة بإغالق المكاتب المنظمة للرحالت كونها تساعد فـي التطبيـع وتـسير           
  .ع قوات االحتالل اإلسرائيلي والسفارة اإلسرائيلية في عمانرحالتها بتنسيق م

وأحرق المعتصمون العلم اإلسرائيلي أمام مبنى الوزارة، كما حملوا يافطات تـدعو إلـى وقـف هـذه                  
  .حسب تعبيرهم» التطبيعية«الرحالت 

عـدم االسـتجابة    من جهتها، أهابت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيـع بـالمواطنين              
  .لدعوات شركات سياحية تروج لزيارة األماكن المقدسة في القدس وبيت لحم

، الفتاً إلى أن هـذه      »عمالً تطبيعاً «وفي بيان لرئيس اللجنة حمزة منصور اعتبر أن نشاط هذه الشركات            
ياحة والسفر  ودعت اللجنة مكاتب الس   » ال تتم إال بالحصول على تأشيرة من الكيان الصهيوني        «الزيارات  

  .»المدانة«إلى التوقف عن الترويج لهذه الزيارات 
تروج للتطبيع مع   «المشاعر الدينية للمواطنين في الدعوة إلى أعمال        » تستغل«إن المكاتب   : وقال منصور 

  .»العدو الصهيوني، عدو اإلنسان واألرض والمقدسات
  10/8/2010، العرب، الدوحة

  
    باغتيال الحريري بصور من طائراتها"سرائيلإ"ـهللا يوثق اتهامه لنصر ا .34

ـ     قراره الظني ليس في جريمـة اغتيـال         ، أمس،   السيد حسن نصراهللا  » حزب اهللا «أطلق األمين العام ل
الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بل في كل الجرائم والتفجيرات التي استهدفت لبنان وأمنه وسلمه األهلي               

نية وموقعه العربي، في السنوات الخمس الماضية، وقبلها، وذلك في سياق مؤتمر صـحافي     ووحدته الوط 
على طريق المطار، ندر أن يعقده زعيم سياسي، بالـصوت والـصورة، وبـالقرائن              » شاهد«في قاعة   

والمحاضر والحجج والتي لن يكون من السهل بعد اآلن تجاوزها ال من قبل تحقيق دولي، إذا كان يريـد                   
يقة فعالً، وال من قبل تحقيق محلي أو عربي يمكن أن يكون بديالً لمنطق التسييس الدولي الذي يبدو                  الحق

  . »توقيت الفتنة«أنه أصدر قراره الظني ضد المقاومة، ولم يعد ينقصه سوى التوقيت المناسب، أي 
 1993أيلـول    13في مؤتمره الصحافي من واقعة دخول اإلسرائيليين على خط حادثـة            » السيد«انطلق  

مظاهرة جسر المطار ضد اتفاق أوسلو وتعّرضت إلطالق نار أدى الى سـقوط             » حزب اهللا «عندما نظم   
والرئيس الشهيد رفيق الحريري، فأقدموا ومـن  » حزب اهللا«شهداء وحصلت بعدها خصومة سياسية بين       

وتبين الحقاً أن عميالً    يخطط الغتياله،   » حزب اهللا «خالل أحد عمالئهم على محاولة إقناع الحريري بأن         
  ). قّدم روايته(إسرائيلياً هو الذي أعطى المعلومات الكاذبة للحريري، واسمه احمد نصراهللا 

وعرض نصراهللا لشريط االتهامات اإلسرائيلية للمقاومة باغتيال الحريري منذ لحظة وقوع الجريمة فـي              
دارتها للبنان بـل دعمهـا لحركـات        ، مشيراً الى أن مشكلة اسرائيل مع سوريا ليس ا         2005 شباط   14

 قبل صـدور    2004المقاومة في لبنان وفلسطين، كاشفاً أن الرئيس السوري بشار األسد أخبره في العام              
 ان قائداً عربياً ابلغه ان االميركيين ال يمانعون بقاء قواته في لبنان، ولكن بـشرطين األول                 1559القرار  

زع سالح المخيمات، فما كان مـن األسـد إال أن أجابـه بـأن               والثاني ن » حزب اهللا «يتمثل بنزع سالح    
المقاومة جزء من األمن االستراتيجي وال يمكن ان يتهاون احد فيه، وأن اسرائيل اجتاحت لبنان في العام                 

  .  ولم تتمكن من نزع سالح المخيمات1982
االستطالع الميداني مـن    و) الطائرات(واشار نصراهللا الى قدرة اسرائيل على امتالك االستطالع الجوي          

  . خالل العمالء والجواسيس والقوات الخاصة لالغتيال
، وقـدم صـوراً     1997وبعد أن كشف نصراهللا سر اختراق البنية العسكرية الجوية االسرائيلية قبل العام             

من خالل اختراق للشيفرة السرية لطائرات حربية إسرائيلية تحلق فـي           » حزب اهللا «جوية حصل عليها    
، والتي تمكن الحزب من كـشفها بواسـطة هـذه           1997 لبنان، بدءاً من عملية انصاريه في العام         أجواء

التقنية، قدم نماذج من االستطالع االسرائيلي ألماكن عدة مثل رصد منزل ومكتب الشهيد علي ديب فـي                 
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فـي  منطقة صيدا وصوالً الى رصد مناطق عدة كان يتردد عليها الرئيس رفيق الحريري مثـل منزلـه                  
ـ          وطرق أخرى كـان    » سان جورج «قريطم ومنزله في فقرا والسرايا الحكومية والطريق البحرية في ال

  . يسلكها موكبه
أما القرينة األخيرة التي قدمها السيد نصراهللا، فتمثلت باالعالن عـن احـد أبـرز العمـالء التنفيـذيين                   

ئيلية مرتبطة باغتيال غالب عوالي     االسرائيلي ويدعى غسان الجد الذي آوى مجموعة اسرا       » الموساد«لـ
جداً في ساحة جريمة اغتيـال      احصلنا على معلومات مؤكدة انه كان متو      : ، وقال )في الضاحية الجنوبية  (

ـ    قبل إلقـاء    2009، وهو تمكن من الفرار في العام        2005 شباط   13في  » سان جورج «الحريري في ال
  . 2006زة األمنية اللبنانية في العام القبض عليه، علماً أن ملفه سلم من الحزب الى األجه

أن تقوم كل جهة ما بجمع كل اعترافات هؤالء العمالء والقيام بقراءة معمقة لنشاط العمـالء                «ودعا إلى   
  . »من يريد الحقيقة باغتيال الحريري يجب أن يبدأ من هنا«، معتبراً أن »على الساحة اللبنانية

  10/8/2010، السفير، بيروت
  

  إلى المحكمة العسكرية " إسرائيل"المتهم بالعمالة لـكرم لة فايز إحا: لبنان .35
تسلم النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، من شعبة المعلومات في قوى األمن الـداخلي، ملـف                 

ودرس ميـرزا الملـف     . "]إسرائيل"المتهم بالعمالة لصالح     [التحقيق االولي مع العميد المتقاعد فايز كرم      
 كرم موقوفا الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضـي صـقر صـقر الجـراء                 وأحاله مع 

  . المقتضى القانوني
  10/8/2010، السفير، بيروت

  
  "الثالثية"بمحاولة اإليقاع بين لبنان وسوريا ويشيد بـ  "إسرائيل" نجاد يتهم  .36

بمحاولة بث الفرقة والخالفات    " إسرائيل"اتهم الرئيس اإليراني، محمود أحمدي نجاد،       :  وكاالت -طهران  
وقال لدى استقباله وزير الخارجية اللبناني علي الـشامي         . بين قوى المقاومة في المنطقة ولبنان وسوريا        

وأشـاد   .في طهران أمس، إن تماسك المقاومة ويقظتها سيغير كافة المعادالت لمصلحة لبنان والمنطقـة             
 السعودية في بيروت األسبوع الماضي، واعتبـر أنهـا جـسدت            - السورية -نجاد بالقمة الثالثية اللبنانية   

" اإلسـرائيلي "الوحدة والتالحم بين دول المنطقة وشعوبها، وعززت الجبهة الشعبية في مواجهة االحتالل             
  .وحماته 

 10/8/2010، الخليج، الشارقة
  

   منزالً في غزة1250 إسرائيلياً بإعادة بناء جاسوساًليبيا تقايض  .37
رجت السلطات الليبية عن االسرائيلي رافائيل حداد، كانت اعتقلته قبل خمسة شـهور بتهمـة    أف: الناصرة

التجسس، وذلك بفضل تدخل رجل األعمال النمسوي مارتين شالف، صديق نجل الزعيم الليبـي سـيف                
،  مليون دوالر  50بقيمة  تقضي بسماح إسرائيل لليبيا بتقديم مساعدات       » صفقة«اإلسالم القذافي في إطار     

منازلهم خالل المحرقة األخيـرة     " إسرائيل" الجئاً في قطاع غزة ممن دمرت        1250إلعادة إعمار منازل    
  .التي شنتها على القطاع المحاصر

تقضي بأنه في مقابل اإلفراج عن حداد، تتيح        » صفقة«شالف بلور   مارتين  ن  إلتقارير اإلسرائيلية   لووفقاً  
ة الليبية إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح، وتسمح لليبيا بنقل            إسرائيل نقل المساعدات على متن السفين     

  . منزال جاهزاً إلى القطاع لسكان فقدوا بيوتهم خالل الحرب اإلسرائيلية على غزة20
 10/8/2010، الحياة، لندن
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  الهالل األحمر القطري بتمويل من البنك اإلسالمي للتنمية يجري عمليات ألطفال غزة  .38
 4قام فريق الهالل األحمر القطري الطبي بـإجراء         ..مويل من البنك اإلسالمي للتنمية    بت :الشرق-الدوحة

عمليات قلب مفتوح ألربعة أطفال بمستشفى الشفاء، كما سيتم التنسيق مع مستشفى األطفال التخصـصي               
  .لمتابعة األطفال الذين أجريت لهم عمليات بعد العمليات

 عمليات قلب للكبار وقام بعمل      5ليات قلب األطفال في إجراء      كما أجرى الفريق الطبي باإلضافة إلى عم      
ـ    حالة من األطفال تم رصدها إلجراء عمليات قلب لها في وقت الحق حـين تـوفر                 13مسح إكلينيكي ل

  ).المواد الجراحية الالزمة
 10/8/2010، الشرق، الدوحة

 
  لفلسطينييدعو الستمرار دعم الشعب ا  المؤتمر اإلسالميلمنظمةاألمين العام  .39

 أعرب األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل الـدين إحـسان            : عبد الرؤوف أرناؤوط   -رام اهللا   
أن يؤذن قدوم رمضان هذا العام بعهد جديد تنتهـي فيـه الـصعوبات وتُحـل فيـه      "أوغلي عن أمله في   

ية التي طال أمـدها وأدت      النـزاعات بالحوار والطرق السلمية، وفي مقدمة هذه القضايا القضية الفلسطين         
  ".إلى معاناة شعب بأكمله بتشريده واحتالل أرضه

إننا لنهيـب بالـدول الفاعلـة    " وقال في رسالة إلى األمة اإلسالمية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك        
والمجتمع الدولي أالّ يدخروا أي جهد في سبيل إيجاد حل عادل ودائم لهذه القضية بما يمكّن مـن إقامـة                    

وال يفوتني هنا أن أؤكد موقف األمة اإلسالمية الثابت مـن مدينـة             . دولة الفلسطينية وعاصمتها القدس   ال
القدس وضرورة العمل على صيانة هويتها العربية اإلسالمية لمواجهة ما يتهددها من خطر التهويد، كما               

  ".لشعب الفلسطينيأدعو الدول األعضاء إلى االستمرار في تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة ل
 10/8/2010، )السعودية(الوطن اون الين،

 
  البرلمان العربي يسّير مساعدات متتالية إلى غزة .40

أعلنت لجنة تسيير القوافل إلى غزة عن توجه قافلة البرلمان العربي االنتقالي الرمضانية             :  رفح - القاهرة
وقال رئيس  .  ألف دوالر    150غ قيمتها   إلى غزة في أول أو ثاني أيام شهر رمضان المقبل بمساعدات تبل           
البرلمان يعتزم توجيه قوافـل موسـمية       "لجنة تسيير القوافل إلى غزة في البرلمان عبدالقادر سماري إن           

  . ألف طالب في القطاع 250مشيراً إلى أن هناك ،"أولها قافلة مع بداية الموسم الدراسي في غزة
 10/8/2010، الخليج، الشارقة

  
  مساعدات إلى غزة لنقل  الموريتانية في طريقها"شنقيط"قافلة  .41

التي تحمل أدوية ومواد طبية وحليب أطفال، تقلهـا سـت           " شنقيط"وصلت قافلة المساعدات الموريتانية     
ويرافق القافلة وفد نسائي برئاسة ياي انضوي عـضو         .  مدينة العريش في طريقها إلى غزة      شاحنات إلى 

، وبرفقة آمنة بنت المختار رئيسة منظمة النـساء معـيالت    "ميتواصل اإلسال "مجلس الشيوخ عن حزب     
  .األسر

 10/8/2010، الخليج، الشارقة
 

  في غزةطبي ال" ماليزيا بويترا" الماليزي فدالو .42
 ".ماليزيا بويترا "وصل قطاع غزة من خالل المعبر مساء أمس، وفد طبي تابع لنادي ماليزي يطلق عليه                

 . شخصاً، بينهم أطباء وإداريون من جنـسيات مختلفـة         67وفد يتكون من    ووفقاً للمصادر المطلعة فإن ال    
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وسيقضي أعضاء الوفد نحو أسبوعين في قطاع غزة، سيجري خاللها عمليات جراحية لمرضـى فـي                
ويضم الوفد الطبي عشرة ماليزيين، وعـشرة هنـود وعـشرة            .القطاع، وسيتنقل بين خمس مستشفيات    
  .صينيين، من تخصصات طبية مختلفة

 10/8/2010، األيام، رام اهللا
  

   المحادثات غير المباشرة بلقاء اليوم مع عباسيستأنفميتشل  .43
المبعـوث  ، أن    مينا العريبي   نقالً عن مراسلها   واشنطن، من   10/8/2010،  الشرق األوسط، لندن   نشرت

ات غير  األميركي الخاص للسالم في الشرق األوسط، جورج ميتشل، يعود إلى المنطقة، ويواصل المحادث            
وأكـد  . المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، على أمل إطالق المفاوضات المباشرة بـين الطـرفين            

ـ       أن ميتشل غادر الواليات المتحدة في طريقـه         "الشرق األوسط "مسؤول في وزارة الخارجية األميركية ل
قي رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي   إلى لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم، بينما من المتوقع أن يلت     

الهدف من الزيارة مواصلة المحادثـات غيـر        ": وأضاف المسؤول . بنيامين نتنياهو، خالل األيام المقبلة    
  ."المباشرة التي أطلقها ميتشل قبل أربعة أشهر

ال يوجد  ":  وقال المسؤول األميركي   ،وتنفي واشنطن سعيها إلطالق المفاوضات المباشرة في موعد محدد        
نحن نريد أن نكون على طاولة المفاوضات بأسرع وقت ممكن، من أجل            ": ، موضحاً "ول زمني صلب  جد

  ."معالجة كل القضايا المهمة العالقة
ويؤكد مسؤولون أميركيون أن المواجهات التي وقعت في جنوب لبنان من جهة، وإطالق الصواريخ على               

  .المباشرة، بدال من تعطيلهاإيالت من جهة أخرى، تدفع باتجاه البدء في المفاوضات 
 األمريكية المتحدث باسم الخارجية     ، أن رويترز، نقالً عن  وكالة      10/8/2010،  األيام، رام اهللا   وأضافت

 يتم باجتماعات أسـرع     أن انجازه يمكن    إلىنعتقد أن ما يحتاج     " صحافية   إفادة في    قال كرولي. جيه. بي
 سـيرى   األخيـرة  األيـام  كثير من العمل الذي تم فـي         ىإلاستنادا  "وقال كرولي    ".مع زعماء الجانبين  

 كان الجانبان مستعدين في الحقيقة لتقديم تعهدات ببدء مفاوضـات           إذا ما   أساسيةالسيناتور ميتشل بصفة    
 بتمهيـد الطريـق     األمـر  هذا هو الوقت المناسب واننا قمنا في حقيقة          أنما زلنا نعتقد    "وقال   ".مباشرة

 كان يمكننا دفـع الـزعيمين       إنسنرى  ..  الزعيمين إلى وستكون هذه رسالته     .لمفاوضات مباشرة ناجحة  
  ".لقول نعم

  
   مليون دوالر85 في العناية المركزة وعجزها الوكالة:  لألونروا العامالمفوضممثل  .44

األونروا فـي العنايـة   "قال ممثل المفوض العام لوكالة األونروا بيتر فورد إن   : الدين نادية سعد  -عمان  
 مليون دوالر، قد يجبرها على إغالق مدارس ومراكز         85زة اآلن، بحيث تواجه عجزاً مالياً بقيمة        المرك

  ".صحية واجتماعية تابعة لها
جاء ذلك خالل توقيع األونروا ومؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية أمـس فـي مبنـى                 

 منزالً في قطاع غـزة،      1250 دوالر إلعادة إعمار      مليون 50الرئاسة العامة للوكالة بعمان اتفاقية بقيمة       
 آالف الجئ في    110إضافة إلى اتفاقية ثانية بقيمة نصف مليون دوالر لتوزيع وجبات غذائية على نحو              

  .غزة خالل شهر رمضان المبارك
الق في حال عدم قيام المانحين بالمساعدة لسد تلك الفجوة، ستكون الوكالة مجبرة على إغ             "وقال فورد إنه    

األونروا "وأضاف أن    ".مدارس ومراكز صحية في غزة ومناطق أخرى إلى حين توفر األموال من جديد            
، "بحاجة إلى دعم المانحين من عرب وغير عرب لبرامج الوكالة األساسية في التعليم والرعاية الـصحية               

لمساعدتها علـى تجنـب     المانحين العرب بالمساهمة بشكل إضافي في الميزانية الرئيسة للوكالة          "مناشدا  
 ألف الجئ في غزة ينتظرون إعـادة إعمـار          12هناك أكثر من    "وأوضح بأن    ".كارثة إغالق المدارس  
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منازلهم، حيث يعيشون تحت وطأة الشقاء والبؤس وغالء المعيشة في منازل مستأجرة أو مع أقرباء لهم                
 اإلسـرائيلي بإصـدار الموافقـات       مطالبة األونروا لسلطات االحتالل   "وشدد على    ".أو في خيم بالعراء   

، لتمكينها من تسخير األموال الليبية، إضافة إلى الدعم السعودي والهولنـدي واليابـاني              الضرورية قريباً 
  ".وأموال أخرى متوافرة إلصالح الوضع المأساوي

ـ     "منذ الحادثة المأساوية ألسطول الحرية ومن ثم سفينة األمل        "وأشار إلى أنه     تالل ، أجرت سـلطات االح
تغييرات محدودة على نظام اإلدخال إلى غزة، والتي تتيح إحداث بعض التقدم في مشاريع إعادة اإلعمار                

وتيـرة  "ولفـت إلـى أن    ".التي تشرف عليها األمم المتحدة، وذلك في وتيرة أسرع بقليل مما كانت عليه      
اث تقدم جدي في المشاريع غيـر       الموافقة ما تزال بعيدة عن القدر الكافي للسماح للمنظمات الدولية بإحد          

وقـال إن    ". سنوات، فضالً عن المشاريع الجديدة     3المنجزة، والتي جمد العمل في بعضها منذ أكثر من          
، سيمنح الفرصة الختبار مدى الـسرعة       )التي جرى توقيعها أمس   (انتقالنا إلى مرحلة تنفيذ هذه االتفاقية       "

  ".على نطاق واسعالمطلوبة للتحرك نحو مشاريع إعادة اإلعمار 
10/8/2010، الغد، عّمان  

  
  "أسطول الحرية"ال صفقة سرية في التحقيق بشأن قافلة : مون يكبان  .45

ي مون يوم االثنين تكهنـات بـأن        ك المتحدة بان    لألمم العام   األميننفى  : لويس شاربونو  - مم المتحدة األ
االعتـداء   المتحدة بـشأن     لألممتحقيق   عن   اإلسرائيلي الجيش   إلبعادالمنظمة الدولية أبرمت صفقة سرية      

 الماضي تشكيل لجنة تضم أربعـة أعـضاء         األسبوعوأعلن بان    .31/5/2010 على أسطول الحرية في   
وسئل بان في مؤتمر صحفي شهري يوم        .تل تسعة نشطاء أتراك   عن مق  االعتداء الذي أسفر  للتحقيق في   

وقال بان   .إسرائيليين مقابالت مع قادة عسكريين       اللجنة إجراء المتحدة على عدم     األمماالثنين هل وافقت    
أعـضاء  (عملهم الرئيسي   " المتحدة   لألمممين العام   وأضاف األ  ."ال وجود لمثل هذا االتفاق في الكواليس      "

واالتصال مع السلطات   ) واإلسرائيليةالتركية  (سيكون مراجعة وفحص تقارير التحقيقات الوطنية       ) اللجنة
 يناقشوا فيما بينهم وبتنسيق قريب مع سلطات الحكومـة          أنسيتعين عليهم   . د ذلك المطلوب بع ... المحلية
  ."الوطنية

  10/8/2010، وكالة رويترز لألنباء
  

  "ُأسطول الحرية" تنتقد لجنة التحقيق في االعتداء اإلسرائيلي على " الدوليةالفيدرالية" .46
نسان في خطاب مفتوح أمس وجهه إلـى         انتقد رئيس منظمة الفيدرالية الدولية لحقوق اإل       :)وام( -جنيف  

األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون طريقة تشكيل أعضاء لجنة التحقيق في االعتداء اإلسرائيلي على                
وأعرب عن قلق المنظمة العميـق تجـاه تـشكيل          .  للمساعدات اإلنسانية إلى غزة    "ُأسطول الحرية "سفن  

م وكذلك ما يتعلق بواليتها والطريقة المقررة لعملها وإجـراء          واختيار أعضاء اللجنة من قبل األمين العا      
إن مجلس األمن كان قد طالب بتحقيق نزيه وعاجل وذي مصداقية وشفاف ويستند إلـى               "وقال   .تحقيقاتها

المعايير الدولية وهو ما كان يلزم األمين العام لألمم المتحدة بتنفيذ ذلك، ولكن هذا األمر لم يتوافر مـن                   
وعبر عن خشيته   . "كيل الذي اختاره بان كي مون لفريق التحقيق وطبيعة العمل الذي سيقوم به            خالل التش 

الكبيرة من فشل مهمة هذه اللجنة، خاصة في ظل االحتمال الكبير لعدم قدرتها على إلقاء الضوء على كل                  
  .وب من العقابما جرى وبالتالي عدم جلب المسؤولين عن تلك الجريمة إلى العدالة وترسيخ سياسة الهر
10/8/2010، االتحاد، أبو ظبي  

  
   ينضّمون إلى المطالبين بتعليق المساعدات العسكرية للبنان أميركيوننواب  .47
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 لتعليـق   األميركـي عضاء مجلس النـواب     أحظيت الحملة التي يقوم بها بعض        :هشام ملحم –واشنطن  
لجنة الـشؤون الخارجيـة فـي       المساعدات العسكرية للبنان بدعم مهم ونوعي أمس عندما كشف رئيس           

 والبالغـة قيمتهـا     2010المجلس هوارد بيرمان انه طلب تجميد المساعدات العسكرية المقررة للبنان في            
، وذلك بسبب ما     اللبنانية مئة مليون دوالر، االثنين الماضي، أي عشية االشتباك الحدودي في بلدة عديسة           

  ".نانيةبنفوذ حزب اهللا على القوات المسلحة اللب"وصفه 
 نـواب   إعالن بيرمان، وهو من الزعماء الديموقراطيين البارزين في مجلس النواب، عقب            إعالنوجاء  

آخرين بينهم رئيسة اللجنة الفرعية لالعتمادات في المجلس النائبة الديموقراطيـة نينـا لـوي، والنائـب           
وري فـي المجلـس انهـم       الجمهوري أريك كانتور الذي يحتل المنصب القيادي الثاني في الحزب الجمه          

  . تجميد المساعدات العسكرية للبنانأيضاطلبوا 
10/8/2010، النهار، بيروت  

  
 "ممنوعة"بتقنيات عسكرية " إسرائيل"موسكو تتّهم واشنطن بتزويد  .48

اتّهمت وزارة الخارجية الروسية، في بيان رسمي بعثت به مؤخراً إلـى نظيرتهـا األمريكيـة،            : موسكو
، الواليات المتحّدة بارتكاب العديد مـن       9/8ل إعالمية روسية محلّية، يوم اإلثنين       ونشرت تفاصيله وسائ  

المتعلّقـة باألسـلحة    " 1سـتارت   "االنتهاكات التي تمّس باألمن الروسي؛ وعلى رأسها خـرق اتفاقيـة            
اإلستراتيجية الهجومية، حيث أقدمت واشنطن على تصدير بعض مكونـات الـصواريخ االعتراضـية              

ال يفترض بالجانب اإلسـرائيلي الحـصول       "لى تل أبيب ليتم تجميعها هناك، وتزويدها بتقنيات         الدفاعية إ 
  .، وفق البيان"عليها، ذلك أنه ليس عضواً في نظام مراقبة التكنولوجيا الصاروخية

9/8/2010قدس برس،   
  

   مقاطعة التمور اإلسرائيلية في أوروباحملةتوّسع  .49
ات الداعمة للقضية الفلسطينية بحملة واسعة فـي أوروبـا لمقاطعـة            تقوم العديد من الجمعي   : ).ب.ف.ا(

، مركزة نشاطها على المناطق ذات الغالبية المسلمة التـي تعـد المـستهلك              "إسرائيل"التمور القادمة من    
  .وكانت حملة مماثلة انطلقت من لندن. األكبر للتمور خصوصاً خالل شهر رمضان 

إن الحملة التي تقوم بهـا لمقاطعـة    "البلجيكية، ومقرها بروكسل،    " لتنسيق مقاطعة إسرائي  "وتقول جمعية   
التمور اإلسرائيلية تشمل إضافة إلى بلجيكا كالً من بريطانيا وفرنسا وهولندا أيضاً، والهدف هـو وقـف                 

، كما جـاء فـي البيـان        "إلى أوروبا لنجفف مصدراً مالياً مهماً للمستوطنات      " اإلسرائيلية"تصدير التمور   
وجاء في البيان أيضاً     .صاحب هذه المبادرة والمسؤول عن الجمعية في بلجيكا       " يان دريزدن "ر عن   الصاد

في غور األردن، مضيفاً أنـه  " تصدير التمر يشكل مورداً رئيسياً لحياة ما يقارب نصف المستوطنات"أن  
  ".  أصعب بكثيرمن دون إيرادات بيع التمور سيكون إنشاء مستوطنات قابلة للحياة في هذه المنطقة"

10/8/2010، الخليج، الشارقة  
  

  اإلسرائيلية –شراكة المخابرات األمريكية : تقنية بالك بيري .50
تحدثت التقارير اإلعالمية الصادرة أمس يوم الجمعة واليوم السبت بكثافة غير مسبوقة عن :  الجمل

ريكية وجهاز الموساد اإلسرائيلي، االرتباط الوثيق بين هواتف بالك بيري النقالة ووكالة المخابرات األم
فما هي حقيقة هواتف البالك بيري؟ وما هي توظيفاتها المخابراتية؟ وما الدالئل على مدى مصداقية 

 المعلومات والتسريبات الواردة بشأنها؟
 النوافذ المخابراتية الجديدة؟: هواتف بالك بيري* 
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ة قد نجحت قبل فترة من القيام بعملية تصنيع  الكنديRIMتقول المعلومات والتقارير، بأن شركة ريم 
على جهاز » الذكي«هواتف بالك بيري الجوال، ويتعارف خبراء تكنولوجيا االتصاالت على إطالق لقب 

 .موبايل بالك بيري
يتميز جهاز موبايل بالك بيري بالعديد من المزايا والخصائص التي تتيح لحامله الحصول على خدمات 

رية االتصال، وقابلية القدرة على النفاذ والتواصل مع شبكات المعلوماتية غير مسبوقة لجهة س
 :وأبرز مزايا هاتف الموبايل بالك بيري تتضمن اآلتي. وتكنولوجيا االتصاالت المتطورة

 . إتاحة خدمات الماسنجر-
 . إتاحة النفاذ والدخول في الشبكات اإللكترونية المعلوماتية-
 .المواقع اإللكترونية إتاحة القدرة على تصفح -
 . إتاحة القدرة لجهة القيام بتبادل المعلومات عبر الشبكة-

هذا، وإضافةً لكل هذه المزايا، فإن خطورة بالك بيري النقال تتميز في أنه غير قابل للخضوع لسيطرة 
 وفي هذا الخصوص، تكمن الخطورة في أن. الرقابة السيادية التي تقوم بها الدول على االتصاالت

المعلومات التي يتم تبادلها بواسطة هاتف بالك بيري النقال يتم تداولها عبر مركز معلومات خاص يتبع 
وبكلمات أخرى، فإن كل هواتف بالك بيري .  الصانعة لهواتف بالك بيريRIMحصراً لشركة ريم 

 . المصنعةRIMالخاص التابع لشركة ريم ) Serverالمخدم (النقالة تتصل مباشرة بـ
خدم الخاص بشركة ريم ال يرتبط بأي مجال سيطرة وطنية سيادية ألية دولة، وبالتالي، فإن من يقوم الم

باستخدام هاتف بالك بيري النقال، يكون أكثر اطمئناناً إزاء أنه ال يخضع ألي رقابة، ويستطيع أن يتبادل 
محاذير سيادية وطنية أو المعلومات ويتبادل االتصاالت مع أي كان، وحول أي موضوع دون التقيد بأي 

 .قومية
  اإلسرائيلية–شراكة المخابرات األمريكية : تقنية بالك بيري* 

تعتبر المخابرات السرية واحدة من أهم أدوات الصراع بين الدول والكيانات المختلفة، و في مجرى 
 العملية، تطور الصراع المعلوماتي، انخرطت حتى الشركات المالية والتكنولوجية و غيرها في هذه

بحيث أصبحت العديد من المنشآت تسعى إلى الحصول على المعلومات السرية الخاصة بالمنشآت 
 .األخرى المنافسة لها

 األمريكية ضمن نطاقات جديدة، بحيث استطاع الموساد –تطورت أبعاد العالقة الخاصة اإلسرائيلية 
 السري لجهة القيام بأكبر عملية تغلغل  التملودي–اإلسرائيلي، توظيف كافة معطيات اإلرث اليهودي 

سري في التاريخ السياسي المعاصر في األجهزة السرية األمريكية، وذلك بما أدى إلى إتاحة المزيد من 
المزايا والفرص أمام اإلسرائيليين لجهة التأثير على أجهزة المخابرات األمريكية وتوظيف قدراتها 

ر ملف هواتف بالك بيري النقالة أحد أبرز ثمرات هذا وفي هذا الخصوص يعتب. لمصلحة إسرائيل
 .التغلغل

 المصنعة لهواتف بالك بيري النقال هي شركة تم إنشاءها على RIMتقول المعلومات، بأن شركة ريم 
 إسرائيلي في مجال تكنولوجيا االتصاالت المتطورة، ومن الجدير –خلفية تعاون مخابراتي أمريكي 

وبكلمات أخرى، تم وضع هذا المركز في كندا لالعتبارات . الشركة في كندابالمالحظة أن مركز هذه 
 :التالية

 إقامة هذه الشركة في إسرائيل سوف يترتب عليه إثارة المزيد من الشكوك والريبة بما يمكن أن يؤدي -
 .إلى انغالق األسواق أمام منتجاتها، وعلى وجه الخصوص في األسواق العربية والشرق أوسطية

قامة هذه الشركة في أمريكا سوف يترتب عليه إثارة الشكوك والريبة في العديد من األسواق العالمية  إ-
 .وعلى وجه الخصوص في روسيا والصين وبقية دول خصوم أمريكا
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 تعتبر كندا من البلدان ذات العالقات الواسعة والمتطورة مع معظم دول العالم، إضافةً إلى أن األغلبية -
كان دول العالم ينظرون إلى كندا باعتبارها دولة تهتم بقضايا العولمة والبيئة وما شابه العظمى من س

 .ذلك
هذا، ومن المعروف أيضاً أن الرأي العام العالمي لم يهتم بالتركيز على الدور الخفي المخابراتي الذي 

تورط كندا الواضح في ظلت تقوم به األجهزة الكندية لصالح المخابرات األمريكية واإلسرائيلية، وحتى 
حرب العراق وحرب أفغانستان، ظل الناس ينظرون إليه باعتباره دوراً محدوداً ال يرمي إلى مستوى 

إزاء قضايا وملفات الصراع » التقليدي«إثارة المزيد من الشكوك أو الريبة في مصداقية الدور الكندي 
 .الدولي

  الخروجالوقوع في شباك البالك بيري والتأمل في: العرب* 
تقول التقارير والمعلومات بأن هواتف بالك بيري المحمولة استطاعت أن تحقق انتشاراً منقطع النظير 

 :في العديد من البلدان العربية، وما هو الفت لنظر ومثير للشكوك تمثل في اآلتي
يل، تسمح  المصنعة لهواتف البالك بيري النقال على توقيع اتفاقية مع إسرائRIM وافقت شركة ريم -

الشركة بموجبها لإلسرائيليين بمراقبة المعامالت واالتصاالك التي تتم عبر هواتف بالك بيري الموجودة 
 .ضمن نطاق السيادة اإلسرائيلية

 توقيع أي اتفاق مع أي دولة عربية يتيح لها مراقبة التعامالت واالتصاالت RIM  رفضت شركة ريم -
 .وجودة ضمن نطاق سيادتهاالتي تتم عبر هواتف بالك بيري الم

الموافقة لإلسرائيليين وعدم الموافقة من جهة أخرى ألطراف العربية، هو أمر يطرح المزيد من الشكوك 
 .ودالئل الريبة على حقيقة ما يتم عبر هواتف بالك بيري النقالة

 RIMركة ريم تقول التقارير والمعلومات بأن المملكة العربية السعودية قد سعت إلى عقد اتفاق مع ش
لجهة الحصول على حق الرقابة على هواتف بالك بيري، وعلى خلفية المساعي السعودية، فقد ظلت 
الشركة تنخرط في مفاوضات مطولة ماراثونية مع السعودية، ويقول الخبراء بأن موقف الشركة الرافض 

 .للطلب السعودي اصبح يزداد عناداً يوماً بعد يوم
حظة يتمثل في التسريبات والمعلومات التي نقلتها المصادر الرسمية الرفيعة المثير لالهتمام والمال

المستوى والقائلة بأن وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون سوف تقوم بجولة دبلوماسية تزور 
خاللها المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج العربي، وذلك بهدف الضغط على تلك الدول من أجل 

 . وعلى وجه الخصوص هواتف بالك بيري النقالةRIMدم فرض أي مقاطعة لمنتجات شركة ريم ع
 ألف هاتف بالك بيري في لبنان وحده، وإلى وجود حوالي 60أشارت المصادر والتقارير إلى وجود 

 ألف هاتف بالك بيري في بقية 50 ألف هاتف بالك بيري في السعودية وإلى وجود ما يقارب 700
وإضافةً لذلك، فإن هنالك الماليين من هواتف بالك بيري المنتشرة في العديد من بلدان . لخليجبلدان ا

العالم األخرى، وعلى وجه الخصوص تركيا، إيران، األردن، مصر وبلدان المغرب العربي إضافة إلى 
 .البلدان اآلسيوية

الدول العربية ومنعها من » عرد«تحركات وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون سوف تهدف إلى 
مغبة القيام بحظر هواتف بالك بيري ومنعها، ألن هناك جيشاً هائالً من عمالء وكالة المخابرات 
المركزية وعمالء الموساد اإلسرائيلي سوف يفقدون ميزة االرتباط واالتصال مع نقاط االتصال التي 

 خدمات بالك بيري في الدول العربية وحدها وأضافت التقارير والتحليالت بأن انقطاع. يرتبطون معها
سوف يؤدي إلى حدوث فجوة معلومات استخباراتية هائلة غير مسبوقة في أجهزة األمن األمريكية 
  واإلسرائيلية، فهل يا ترى سوف يسعى العرب لحماية سيادتهم من تغلغل المخابرات األمريكية 
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رة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون ويتركون وزي) عصا(واإلسرائيلية، أم أنهم سوف يرضخون لـ 
 !العمالء يجرون اتصالتهم كما يشاؤون رغماً عن أنف أجهزة المخابرات العربية؟

 قسم الدراسات والترجمة
 9/8/2010موقع الجمل،  

  
  وتشجيع لعدم تغييب الصوت الفلسطيني 'حراك انتخابي' إلنتاج طوارىء خطة :األردن .51

خيارات الحكومة األردنية ال يبدو أنها متعددة فيمـا يتعلـق بمواجهـة اإليقـاع               :ين بسام البدار  - عمان
السياسي الذي فرضه التيار اإلسالمي عندما قررمقاطعة اإلنتخابات فلحقته أحزاب أقل أهمية من بينهـا               

قي حزب الوحدة الشعبية والحزب الدستوري، فيما امتنع الحزب الشيوعي العريق عن إعالن المقاطعة وب             
التيار الوسطي العريض الذي يقوده عبد الهادي المجالي رئيس البرلمان األسـبق وحيـدا فـي ميـدان                  

  .األحزاب واإلنتخابات
وقـد عبـر    . وتميل الحكومة فيما يبدو إلى تجنب الخضوع ألي تنازالت سياسية يطلبها التيار اإلسالمي            

مجددا بأن الموقـف    ' القدس العربي 'يبلغ  الناطق باسم اإلنتخابات سميح المعايطة عن ذلك بوضوح وهو          
  .الحكومي ما زال كما هو ولم يتغير، فهذه انتخابات خالية من األثمان السياسية

على جبهة وزارية ما زال األمل يحدو بعض أركان الحكومة في أن يتراجع اإلسالميون عـن مـوقفهم                  
 حجم أصواتهم في الشارع ال يستهان       بعدما أصبحت مشاركتهم من متطلبات نجاح العملية اإلنتخابية ألن        

به ومستوى تعبيرهم يمثل فئات إجتماعية كبيرة بينها الصوت األردني من أصل فلـسطيني كمـا قـال                  
  .الكاتب المتخصص بملفات اإلسالميين محمد أبو رمان

ـ          ان الفرصة لم تمـضي بعـد      ' القدس العربي 'وزير الشؤون البرلمانية في الحكومة توفيق كريشان قال ل
بخصوص مشاركة اإلسالميين، معربا عن امله في أن تشهد الساحة تراجعهم عـن المقاطعـة، مـشيرا                 

  .لوجود ثالثة أشهر متبقية على يوم اإلقتراع يمكن ان يحصل فيها أي تطور
وزير التنمية السياسية في الحكومة موسى المعايطة حاول جاهدا في الكواليس بناء موقف متوازن مـن                

وتردد أنه دفع باتجاه    . مي بصفته حزبيا مخاصما له قبل الوزارة ودعم بقوة خيار المشاركة          التيار اإلسال 
إقامة قناة حوار جانبية مع اإلسالميين، لكن الحقا إنتقد علنا قرار المقاطعة، األمر الـذي يظهـر حتـى                   

  .احتقان الفريق السياسي في الحكومة من قرار المقاطعة
ظ بأن وزير الداخلية وهو الالعب األهم إجرائيا في اإلنتخابات لـم يـدل           في الجبهة الحكومية أيضا يالح    

بأي تعليقات ال في الداخل وال في الخارج بشأن مقاطعة اإلسالميين لكن اإلنطباع العـام عنـد زمالئـه                   
الوزراء انه لن يكون بحال من األحوال متعاطفا مع اإلسالميين فقد ابتلع الرجل بصعوبة قصة المجتمـع                 

  .ي ومراقبة اإلنتخاباتالمدن
قبل ذلك أجهضت أفكار النائب األول لرئيس الحكومة رجائي المعشر حول اإلنفتاح قلـيال علـى تيـار                  
المقاطعة مبكرا، وحسب المعايطة ما زال الموقف كما هو ولم يحصل تغيير لكن في جبهات أخرى مـن                  

تدراك الن التصورات األولية بنيـت  دوائر القرار يتحدث بعض المسؤولين عن إمكانيات واحتماالت اإلس 
 هـو إزالـة     2010على أساس ان التيار اإلسالمي جزء من لعبة اإلنتخابات وأن الهدف من انتخابـات               

  .2007الصورة السيئة جدا التي ظهرت فيها البالد بانتخابات 
في الواقـع    كارثة سياسية،    2010دعوني أعترف الفشل في انتخابات      : لذلك قال المعايطة في ندوة عامة     

ليس المعايطة فقط الذي يحتفظ بهذا اإلنطباع فوسط النخب المهمة بالحرس القديم تتكرس القناعة بأنه ال                
 كـان   2007مجال امام مؤسسات القرار إال تنظيم انتخابات نظيفة تماما الن حجم السوء في انتخابـات                

  .ضخما جدا كما قال الشيخ علي أبو السكر
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ر عتيق لعشرات السنين وأحد قادة الرأي العام وسياسي بارز صرح بـأن كلفـة   عبداهللا النسور وهو وزي 
الخطأ في اإلنتخابات هذه المرة ستكون كبيرة جدا، أما رئيس الوزراء األسبق أحمد عبيـدات فقـال ان                  

ري انتخابات مزورة او سيئة للمرة الثانية تعني ما هو أبعد من الكارثة السياسية، محذرا من اإلنهيار اإلدا                
  .على مستوى الدولة إذا حصل عبث في اإلنتخابات

حتى حزب الجبهة األردنية الموحدة الوطني الذي يقوده امجد المجالي وهو وزير سـابق عـدة مـرات                  
  .إذا حصل أي خطأ إجرائي سننسحب: سيشارك في اللعبة على األساس التالي

وا األمر صعبا جدا علينا هذه المرة، ثـم  اإلسالميون جعل: بالقرب من رئاسة الوزراء قال أحد المسؤولين     
  سأل نفس المسؤول ما هي الخيارات المتاحة؟

أمام الحكومة سيناريوهان ال ثالث لهما، عودة اإلسالميين عن قرارهم بدون ثمـن             : الجواب يأتي كالتالي  
النـسبة لهـم    سياسي مدفوع وبالتالي إكمال العملية برمتها، السيناريو الثاني إستمرار أسباب المقاطعـة ب            

وهي خطة ناقشها الرئيس الرفاعي مع بعض المسؤولين ولم يعرف بعـد            ' ب'وبالتالي العمل وفقا للخطة     
  .ما إذا كانت قد حظيت بالمباركة واإلجماع على مستوى مؤسسات الدولة

الخطة ب بإختصار تقضي بتجاهل قرارات المقاطعة والمضي قدما بالمشوار وتنشيط التوصيات المدرجة             
 األدراج بعنوان حمالت إعالمية ودعائية شعبية وسط الجماهير برعايـة الحكومـة لتـرويج ثقافـة                 في

اإلفتراع والعمل على مساندة اشتراك شخصيات الثقل اإلجتماعي المهمة والشعبية في اإلنتخابات لضمان             
  .حصول حراك انتخابي

الم لفكرة حراك اإلسالميين إلن بقيـة       بدال من اإلستس  ' حراك انتخابي 'بمعنى آخر تسعى الحكومة إلنتاج      
األطياف التي اعلنت المقاطعة محدودة التأثير وال عمق لها في المجتمع، هل تستطيع الحكومـة إنجـاز                 

  .ذلك؟ هذا هو التحدي
 10/8/2010، القدس العربي، لندن

  
   فلسطين معيار الوطنية الحقةإلىاالنحياز  .52

  فهمي هويدي
أغلب األنظمة العربية، أما الخبر األسوأ " أجندة" الفلسطينية تراجعت في الخبر السيئ أن أولوية القضية

فهو تغييب القضية عن برنامج أي حركة وطنية للتغيير في العالم العربي، رغم أن حضورها في صلب 
  .تلك البرامج األخيرة يعد أحد معايير الوطنية، ودليال حاسما على صدق الرغبة في إجراء تغيير حقيقي

1  
. لي ما موقفك من القضية الفلسطينية أقل لك ما موقعك من االنتماء الوطني، بل والعربي واإلسالميقل 

قد ال يمثل رأيي أهمية بالنسبة لك، إال أنني بهذا المعيار ألزم نفسي على األقل، ذلك أن لدي اقتناعا 
  .اتجاهات عدةراسخا بأن الموقف النزيه من القضية الفلسطينية له تداعياته الضرورية في 

إذ حين نكون بصدد احتالل أرض واقتالع شعب وتشريده أو حصاره ونهب موارده وثرواته، فإننا 
نصبح بإزاء جريمة كبرى ضد اإلنسانية، ال سبيل إلى التهاون أو التصالح مع الفاعلين والشركاء في 

ير طرفين أساسيين هما ويستدعي على الفور أمام محكمة الضم. وذلك يقع في قفص االتهام. ارتكابها
  .إسرائيل والواليات المتحدة

أدري أن هذه ليست المرة األولى التي يتم فيها احتالل أرض واقتالع شعب، وأن ذلك ما حدث بالضبط 
وهى الجريمة التي . مع الهنود الحمر في الواليات المتحدة خالل القرنين السابع عشر والثامن عشر

واستطاع األميركيون فرض .  وإبادة الهنود أصحاب األرض األصليينحققت نجاحا نسبيا، حين تم سحق
  .واقع جديد سلم به الجميع، وخرجت من رحمه دولة عظمى تتحكم اآلن في مقدرات العالم

  :لكن القياس على الحالة الفلسطينية هنا ينبغي أن يضع في االعتبار ثالثة فوارق على األقل هي
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صمة عار في جبين الواليات المتحدة لم ينجح الواقع الجديد في أن ما جرى ال يزال يشكل و: أوال
تشهد على ذلك الكتب التي ما زالت تصدر عن تلك التجربة البشعة سواء من مثقفي الهنود . محوها

  .الحمر أو غيرهم
إن ذلك حدث في ظل العالم القديم الذي كان يمكن أن ترتكب فيه أمثال تلك الجرائم دون أن يحرك : ثانيا

  ).ال تنس أن تجربة االستيطان واإلحالل فشلت في جنوب أفريقيا(شيئا في الساحة الدولية 
إن الهنود كانوا أربعين شعبا حقا إال أنهم لم يشكلوا أمة لها امتداداتها خارج حدودها، على العكس : ثالثا

ثلون جزءا وجرحا في تماما من الفلسطينيين الذين قاوموا اإلبادة بالتكاثر والتناسل، وال يزالون يم
  .المحيطين العربي واإلسالمي

استطرادا من النقطة األخيرة فإن إنجاح محاولة اقتالع الشعب الفلسطيني لم يعد يكفى فيها تعاظم القدرة 
العسكرية اإلسرائيلية والسعي اللحوح البتالع األرض وتغيير جغرافيتها، وإنما بات ذلك يقتضي أيضا 

  .لمحيط أو تدجينهإخضاع العالم العربي ا
وذلك يفسر لنا إجماع الخبراء الصهاينة على اعتبار معاهدة الصلح التي عقدها الرئيس السادات في عام 

، وقولهم إنها تمثل الحدث الذي يعادل في األهمية التاريخية "إسرائيل"ـل" الميالد الثاني" بمثابة 1979
  .1948تأسيس الدولة العبرية في عام 

عاهدة ال تكمن فقط في إخراج مصر القوة العربية األكبر واألخطر من معادلة الصراع، وخطورة هذه الم
  . والدفاع عن مشروعها"إسرائيل"وإنما تكمن أيضا في استثمارها لصالح تعزيز أمن 

هذه الخلفية تفسر لنا لماذا اعتبر بنيامين بن أليعيزر وزير التجارة اإلسرائيلي والجنرال السابق أن القيادة 
؟ ولماذا تمنى الحاخام األكبر عوفاديا يوسف للرئيس "إسرائيل"ـل" كنزا إستراتيجيا"المصرية باتت تمثل 

 بكل ما تملك من جهد ونفوذ للحفاظ على "إسرائيل"مبارك دوام العافية وطول العمر؟ ولماذا سعت 
معاهدة السالم يعد عندهم الوضع القائم في مصر، ولماذا يعلن قادتها بين الحين واآلخر أن انسحابها من 

خطا أحمر ليس مسموحا بتجاوزه، وأنهم سيقاومون ذلك االنسحاب بكل السبل؟ في إشارة ضمنية غير 
  . للدخول في حرب ألجل استمرار العمل بالمعاهدة"إسرائيل"خافية إلى استعداد 

2  
 دور أو تقوم لها  ظل تصغير مصر وإضعافها حتى ال يصبح لها79فور توقيع معاهدة السالم في عام 

، "إسرائيل"وقد ألمحت توا إلى أن الدور الذي أرادته لها هو حماية أمن . قيامة هدفا إسرائيليا إستراتيجيا
  .حتى أصبحت كل الترتيبات الحاصلة في سيناء تخدم ذلك الهدف بصورة أو أخرى

مشروعات تنمية سيناء تضع ، و"إسرائيل"فالوجود العسكري المصري هناك تقيده االتفاقيات المعقودة مع 
وتدمير األنفاق وإقامة السور الفوالذي العازل مع غزة، وقواعد فتح . في الحسبان التحفظات اإلسرائيلية

بالمناسبة ذلك هو المعبر الوحيد في كل منافذ البلد الذي ال (معبر رفح تراعى فيه الشروط اإلسرائيلية 
  ).تمارس عليه السيادة المصرية كاملة

كية لمصر، وهى حاضرة في ي أصبحت حاضرة في المساعدات األمر"إسرائيل"حية أخرى، فإن من نا
مشروعات مياه النيل، ودورها في دعم وإذكاء الحركة االنفصالية في جنوب السودان لم يعد فيه سر، بل 

  .صار موثقا في دراسات إسرائيلية عدة
ة واألعمال واإلعالم، فضال عن التعاون والتفاهم وإستراتيجية االختراق اإلسرائيلي لدوائر رجال السياس

المستمرين بين األجهزة األمنية على الجانبين صار مرصودا من جانب الباحثين في الشأن اإلستراتيجي، 
  .على المستويين اإلقليمي والدولي

الذي ال يقل أهمية عن كل ذلك تلك االنتكاسة التي أصابت منظومة المشروعات اإلستراتيجية 
ذلك أن تلك المشروعات جرى تفكيكها، . لصناعات الحربية في مصر بعد توقيع اتفاقية السالموا

  .والمصانع الحربية تحولت إلى اإلنتاج المدني، وصارت تنتج مستحضرات التجميل بدال من الذخيرة
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كانت وهناك من يقول إن ذلك كان أمرا متعمدا، في حين أن ثمة رأيا آخر يرى أصحابه أن االنتكاسة 
نتيجة النتقال مصر من مرحلة المشروع إلى مرحلة الالمشروع، وتحولها من نصير لحركات التحرر 

  ."إسرائيل"الوطني إلى حليف للواليات المتحدة و
وهذا هو ما ثبط همم القائمين على المشروعات اإلستراتيجية وأشاع في أوساطهم درجات متفاوتة من 

  .االسترخاء والتسيب
حظته في هذا الصدد أن دور مصر تراجع على مختلف الجبهات في الساحة العربية، مما تجدر مال

  .وأصبح دورها النشط نسبيا محصورا في الحالة الفلسطينية
إن شئت فقل إن مصر لم يعد بيدها سوى البطاقة الفلسطينية التي وظفت لصالح الفلسطينيين بالدرجة 

  .األولى
من االنتخابات التشريعية التي أسفرت عن فوز حركة حماس، وهذا الضغط مشهود في موقف القاهرة 

  .ومن محاصرة قطاع غزة ومالحقة عناصر المقاومة
وفى ورقة المصالحة التي تتمسك مصر بفرضها بما يؤدي إلى إقصاء المقاومة وإخراج حماس من 

 إلى تكثيف التخويف الساحة، وزايد اإلعالم المصري والموجه على هذه الحالة إلى الحد الذي دفع منابره
والتعبئة المضادة للفلسطينيين، حتى أصبحت لغتها ال تختلف في مضمونها كثيرا عن الخطاب الذي تتبناه 

  .الصحافة اإلسرائيلية
بل وجدنا أن بعض المنابر اإلعالمية ذات الصلة بالسلطة أصبحت تدعي أن خطر الفلسطينيين على 

مقاومة بأنها إرهاب كما تصف عناصرها بأنهم متطرفون مصر أشد من الخطر اإلسرائيلي، وتصف ال
  .ومخربون

وفى األسبوع الماضي وحده ادعت واحدة من تلك الصحف أن الذين أطلقوا الصواريخ على إيالت بأنهم 
وليس إسرائيل (حماس "، وفى مرة تالية نشرت على الصفحة األولى مقاال تحت عنوان يقول، "خونة"

  ).هكذا مرة واحدة(ى مصر ومصالحها خطر إستراتيجي عل) طبعا
3  

 وقعت حادثة مثيرة وعميقة الداللة إذ حينذاك 2009كانون الثاني من العام الماضي /في أوائل يناير
كية كوندوليزا رايس واإلسرائيلية تسيبى ليفنى اتفاقية قيل إن الهدف منها يوقعت وزيرتا الخارجية األمر
  .وقف تهريب السالح إلى غزة

ثارة في الموضوع أنه تنفيذا لتلك االتفاقية تقررت إقامة السور الفوالذي على الحدود بين سيناء وجه اإل
  .وغزة

 على تنفيذ أعمال على األرض "إسرائيل"أما غرابة الداللة فيها فإنها اتفاقية بين الواليات المتحدة و
  .المصرية، دون أن يكون للسلطات المصرية علم بها

 القاهرة غضبت وانفعلت حين علمت باألمر، ثم هدأت بعد ذلك وتم تنفيذ المشروع، أما األشد غرابة فإن
وحاولت األبواق اإلعالمية الرسمية في مصر تسويقه والدفاع عنه بدعوى أنه لوقف تهريب السالح من 
غزة إلى مصر، رغم أن االتفاقية تنص على أن مبرر إقامة السور هو خشية إسرائيل من تهريب السالح 

  . مصر إلى غزةمن
كي واإلسرائيلي، كما أنها كاشفة لحجم فاعلية الدور يالواقعة كاشفة لحقيقة التالزم بين الدور األمر

كي واإلسرائيلي يالمصري، ويبدو أن توزيع األدوار بهذا الشكل أصبح سمة للعالقة بين الحليفين األمر
  .من ناحية، وبين مصر ودول االعتدال العربية من ناحية ثانية

  .فالحليفان يقرران ويتوليان اإلنتاج، أما مصر وأقرانها من دول االعتدال فهم يتولون التنفيذ واإلخراج
ومشهد العودة إلى المفاوضات المباشرة نموذج طازج يؤيد ذلك االدعاء، فبعد أن قررت واشنطن 

ين، وحددت لذلك مهلة باالتفاق مع تل أبيب إجراء مفاوضات غير مباشرة بين اإلسرائيليين والفلسطيني
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أربعة أشهر، ورغم التصريحات الفلسطينية الرسمية التي شككت في جدوى تلك المفاوضات، فإن رئيس 
كي باراك أوباما أن يالوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ذهب إلى واشنطن، وقرر مع الرئيس األمر

  .اوضات المباشرةالمفاوضات غير المباشرة نجحت، ومن ثم يجب االنتقال إلى المف
 إنذارا 12ووجه أوباما خطابا بهذا المعنى إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتضمن الخطاب 

  .للفلسطينيين بعزلهم وقطع المساعدات عنهم إذا لم يمتثلوا للقرار
وقامت مصر والسعودية بتوفير الغطاء للعملية من خالل لجنة المبادرة العربية التي أعطت الضوء 

ضر ألبي مازن، وتعبيرا عن الكرم العربي فإن اللجنة لم تحدد أجال للمفاوضات المباشرة، حتى األخ
  .يستمر اإلسرائيليون في مالعبة الفلسطينيين واستدراجهم للثرثرة إلى ما شاء اهللا

4  
كيف يمكن لحركة وطنية أن تدعو إلى التغيير، في حين تتجاهل ذلك كله؟ وهل يجوز مثال ألي حركة 

ية في بلد محتل أن تتجاهل واقع االحتالل، وتكتفي بالدعوة إلى إقامة الديمقراطية وتوفير ضمانات وطن
  .نزاهة االنتخابات مثال

إنني ليست ضد هذه الطلبات واعتبرها مهمة للغاية إال أن االكتفاء بها في الظروف المشار إليها يعبر 
  .يسيء بعضها إلى الحركة الوطنية ذاتهاعن خلل في األولويات، كما أنه يفتح األبواب لظنون 

إذا قال قائل إن مصر ليست بلدا محتال، فإني أؤيده تماما إذا كان يقصد االحتالل العسكري، لكنني أحيله 
شباط الماضي / فبراير26للمستشار طارق البشرى في " الشروق"إلى المقال المهم الذي نشرته صحيفة 

، وتحدث فيه عن احتالل اإلرادة المصرية، الذي هو أشرس "اضرمحاولة لفهم الواقع الح"تحت عنوان 
من االحتالل العسكري، إذ األول خطر كامن يؤثر في مصائر البلد دون أن تراه، في حين أن الثاني 

  .خطر ظاهر ومكشوف يمكن التعامل معه وحده بغير عناء
ا وال عروبيا حقا وال إسالميا حقا  مرة أخرى إن الناشط في زماننا ال يستطيع أن يكون وطنيا حقهاقولأ

إذا تخلى عن قضية فلسطين واختار منها الموقف الغلط بل أزيد على ذلك مدعيا أن أي إنسان يصبح 
  .مطعونا في عدالته ونزاهته إذا تخلى عن هذه القضية وانحاز إلى االقتالع واالحتالل

  10/8/2010موقع الجزيرة نت، الدوحة، 
  

  مة الخروج من استقالة األ .53
  كلوفيس مقصود

قرارات لجنة المتابعة العربية بتأييد ـ أو تغطية ـ المفاوضات المباشرة بين الرئيس أبو مازن ورئيس 
 بنيامين نتنياهو استولدت بقصد أو من دون قصد تداعيات من شأنها أن تفاقم التعقيدات "إسرائيل"حكومة 

يتها باتجاه جعلها مسلسالً من مشاكل معقدة مرشحة المتعلقة بالقضية الفلسطينية بما فيه حرفها عن مركز
للمعالجة إدارياً، بدالً من كونها تستوجب حالً جذرياً يتلخص بتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق مصيره 
بما رسمته القرارات الدولية، وكما تم تعريفها في القوانين الدولية وإجماع محكمة العدل الدولية على 

  . لفلسطيني الوطنية واإلنسانيةشرعية حقوق الشعب ا
إال أن التداعيات المستولدة آنياً والتي تتسارع بشكل مطرد، فهي أن النظام العربي القائم استجاب منذ 

، ما أفقد القضية الفلسطينية وقيادة "إسرائيل"اتفاقيات أوسلو، وقبلها معاهدة الصلح بين مصر الدولة و
 اإلمساك بمفاصل مقدرة التقرير ووتيرة "إسرائيل"أجازت لـمنظمة التحرير المناعة التي بدورها 

 أوهام "البراغماتيون الجدد" وإعطاء آمال مغلوطة، أو كما يدعي "الالواقعية"المسار، وحتى ال نتهم بـ
قــيام دولة فلـسطينية مكتملة السيادة مع القدس عاصمة لها، فإن فقدان المناعة وبالتالي فقدان إمكانية 

لتزام بحق تقرير المصير يدفع الشعب الفلسطيني إما إلى ما يقارب االنفجار العبثي، أو إعادة تصليب اال
النظر بشكل جذري، بما يؤول إلى إعادة الوحدة الوطنية إلى شرائح الشعب الفلسطيني بشكل فوري، وأن 
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حـالة القومية تكون هذه المراجعة نقدية وصارمة بحيث تخرج الوضع العربي من إشكالية انقسام في ال
 أو متطرفة، وبالتالي دفعنا بشكل استفزازي، إلى خيارات من شأنها "ممانعة" وأخرى "معتدلة"بين أنظمة 

قمع استقاللية اإلرادة العربية، وبالتالي توصيف أية معارضة أو مقاومة أو حتى اعتراض، كأنه انضمام 
ن بعض العواصم الغربية هو برهان على ، كما أن أي امتثال لإلمالءات الصادرة ع"محور الشر"إلى 

  . "االعتدال" وعلى نهج "الواقعية"
من استتبع افتعال هذا التوصيف الجائر، إضافة لكونه غير دقيق مطلقاً، دفع الكثير من الجماهير العربية 

 ـ لنموذج جذاب يعيد "قدر الجنوب"إلى التجاوب مع بروز تركيا والبرازيل، أو كما سميته قبالً ـ 
  . لكرامة إلى كونها فعالً يعبر عن استقاللية التحرك من دون اللجوء إلى المراهنة واالرتهانا

وبالعودة إلى رصيد تصرفات لجنة المتابعة العربية التي أجازت أو غطت المفاوضات المباشرة بين 
 على ، فإنه صار واضحاً أن الرئيس أوباما ضغط بشكل غير مسبوق"إسرائيل"السلطة الفلسطينية و

الرئيس محمود عباس مقترحاً، حتى ال نقول ضاغطاً، على لجنة المتابعة العربية تسهيل اختصار مدة 
المفاوضات غير المباشرة من أربعة أشهر إلى شهرين، من دون مبررات مقنعة، على اعتبار أن مهمة 

، إال "ات غير المباشرةالمفاوض"ممثل الرئيس أوباما السيناتور ميتشل لم تفسر األسباب الختزال تجربة 
 للرئيس أوباما، وسرعان ما تجاوب "رغبته"أن االستنتاج هو الطلب الذي تقدم به نتنياهو الذي أبدى 

 ـ إيباك "اإلسرائيلي"بشكل فوري مما أعطى االنطباع بأن ضغوطاً سياسية داخلية خاصة قام بها اللوبي 
لعربي أمام الخيار فسارعت الدولتان  ا"االعتدال" دفعت إلى التسرع لوضع الرئيس عباس و-

، وإال، كما ورد في رسالة "المفاوضات المباشرة"المنضبطتان إلى تسـويق ضرورة الدخول فوراً في 
ستكون للرفض تبعات على العالقات "، وإال "لن نقبل رفضاً لطلبه" -الرئيس أوباما إلى الرئيس عباس 

أن رئيس الوزراء "كي هذه الرسالة الضاغطة بـيروعزز الرئيس األم. " الفلسطينية-األميركية 
اإلسرائيلي نتنياهو أصبح جاهزاً لالنتقال إلى المفاوضات المباشرة في أعقاب اللقاء الذي عقده معه 

  . ، كما أن أوباما لن يقبل بالتوجه إلى األمم المتحدة بديالً عن المفاوضات المباشرة"أخيراً
ة العربية لم يكونوا مطلعين على محتوى العناصر التي وردت في من المرجح أن أعضاء لجنة المتابع

اللقاء الثاني بينه وبين نتنياهو، ألن سرعة الموافقة دلت على أنه لم يسبق قرار لجنة المتابعة تجاوب مع 
كي بالنتائج المرجوة يطلب الرئيس أوباما من دون أية إحاطة دقيقة بما استوجب ثقة الرئيس األمر

  . ام الدولة الفلسطينية المكتملة السيادةالضامنة قي
لماذا الشك؟ كما لماذا ترك الرئيس محمود عباس وحيداً في مجابهة غير متوازنة في مفاوضات ليست 

 ينطوي على اتفاق مسبق بين األطراف على النتيجة، وبالتالي "مفاوضات"؟ استعمال مصطلح "مفاوضات"
ترتيبات اإلجرائية المطلوبة لتسريع إنجاز االتفاق ال الكتشاف يصبح التفاوض على المراحل والتوقيت وال

 إلنجاز خطوات - أو حتى غير جدي -ما هو االتفاق، كما أن لجنة المتابعة لم تأخذ أي إجراء جدي 
حاسمة لوحدة المرجعـية التي تفرزها وحدة كل الفصائل حتى ال تتعثر المفاوضات، وأن يؤدي التسرع 

يضاف، أن الرئيس أوباما لم يوضح . ام وانعدام الفرص لممارسة حق تقرير المصيرإلى مزيد من االنقس
 سلطة محتلة في "إسرائيل"بما فيه الكفاية، أو باألحرى لم يوضح أبداً إذا انتزع من نتنياهو اعترافاً بأن 

د لالستيطان ، كما أن ما تم من تجمي1967 ونيوي/ األراضي الفلسطينية المحتلة على األقل، منذ حزيران
لم يكن مستقيماً مع تواصل اإلجراءات التهويدية في القدس والتكثيف الحاصل في عدد من المستوطنات 

كي؟ وتسأله، يولماذا لم توفر لجنة المتابعة لنفسها إمكانية مخاطبة الرئيس األمر: وتستمر األسئلة. القائمة
 تحتل "إسرائيل"ا يعني تعامل إدارته مع كون لماذا ال يطالب بتفكيك المستوطنات بدالً من تجميدها، م

  الضفة وقطاع غزة والقدس الشرقية؟ 
 تعتبر "إسرائيل"وجود المستوطنات يشكل إضافة إلى كونه خرقاً واضحاً التفاقيات جنيف الرابعة، و

تمددها االستيطاني حقاً يمليه المشروع الصهيوني، وبالتالي يتنافى مع اعتبار المجتمع الدولي أن 
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 سوف تفاوض على كونها محتلة؟ أو كما "إسرائيل" محتلة، فهل وفر الرئيس أوباما ضماناً أن "إسرائيل"
  .  أنها مستمرة بسلطتها كفاتح1967يونيو /  حزيران5يدل سلوكها منذ 

كي وإدارتـه، كون المجتمع يلقد حان الوقت كي يتوحد العرب في طرح هذا السؤال على الرئيس األمر
كية تبقي االلتباس من خالل كلمة مفاوضات، لتمكن ي تحتل، واإلدارة األمر"إسرائيل"رف بأن الدولي اعت

إذا لم يستعد العرب إدراكهم لمسؤوليتهم القومية تجاه .  من االستفراد بالمصير الفلسطيني"إسرائيل"
ل المشاركة ، ب"تغطية" أن تعي أن مسؤوليتها أشمل من مجرد "لجنة المتابعة"فلسطين القضية، وعلى 

 بتعريف المصطلحات وبإمالء التوقيت واإلمعان باستباحة "إسرائيل"بتعبئة قومية، حتى ال تستفرد 
واعتبار أية مقاومة الحتاللها كأنها تمرد على حقوقها الملكية، واعتبار أن أي مساءلة عن . الحقوق

ؤال في هذا الشأن دليل على ، بما يعني أن أي س"تهـديد وجـودي لهــا"ترساناتها النووية بمثابة 
  . حقها في االبتزاز، وبالتالي التفوق االستراتيجي على الكل العربي باحتضان أميركي معلن

أمام هذا الوضع، أليس هناك من حاجة للجنة المتابعة إلعادة النظر فوراً بما أقدمت عليه من تمكين 
 فاقدة الحد األدنى من ميزان القوة، والحد "اوضتف" من االستفراد بالسلطة الفلسطينية في عملية "إسرائيل"

األقصى من استمرار التمدد االستيطاني اإلسرائيلي، وانقسام المرجعية القيادية للشعب الفلسطيني، وفقدان 
ألم نتعلم أن فقدان التنسيق بين أقطار األمة العربية ـ ناهيك عن الوحدة ـ . مرجعية عربية موثوقة

ّب المزيد من التفكك والتقوقع وتفتيت المجتمعات؟ أو هل قدرنا أن نبحث عن بسبب ضياع البوصلة، سب
  دورة تأمين حقوقنا من دون المطالبة بحقوق فلسطين؟ 

يبدو كأننا نجتر تذمرات سابقة، فهل من فرصة للخروج من حالة االستقالة التي تجد األمة العربية نفسها 
  وقعت فيها؟

  10/8/2010السفير، بيروت، 
  

  ي استطاعة الفلسطيني توقيع صك استسالم؟هل ف .54
  اهللا اهللا خير خير

هل في استطاعة الجانب الفلسطيني التفاوض مع بيبي نتانياهو في ضوء ما يسعى إلى فرضه عليه؟ 
الجواب بكل بساطة أنه يصعب عليه ذلك نظراً إلى أنه يريد من الفلسطيني التفاوض من أجل توقيع صك 

لذلك، يبدو بيبي .  جزء من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقيةاستسالم يتخلى بموجبه عن
  ."من دون شروط مسبقة"مستعجالً على معاودة المفاوضات المباشرة 

في الواقع، يريد رئيس الوزراء اإلسرائيلي، الذي يسعى إلى تكريس االحتالل وتفادي قيام دولة فلسطينية 
بوجود غالب ومغلوب وبضرورة أن يفرض المنتصر شروطه على ، اعتراف الفلسطينيين "قابلة للحياة"

كية بوجوب العودة إلى يهذا ما يريده من دون أي مواربة مستفيداً من قناعة اإلدارة األمر. المهزوم
، وذلك ألسباب )ابو مازن(المفاوضات المباشرة بين نتانياهو ورئيس السلطة الوطنية السيد محمود عّباس 

  ...ء آخركية قبل أي شييأمر
ما دام الرئيس باراك أوباما استسلم أمام بيبي نتانياهو، لماذا ال يستسلم محمود عّباس بدوره أمام ما يراه 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي؟ ربما كان ذلك هو السؤال الذي يطرحه نتانياهو على نفسه يومياً، خصوصاً 

كيون في العراق من ي، بعد كل ما فعله األمر"لإسرائي"ـأن األجواء في الشرق األوسط مواتية هذه األيام ل
أجل ضرب منظومة األمن العربية عن طريق تفكيك هذا البلد األساسي الذي يشكل إحدى الركائز 

  .االساسية لهذه المنظومة
من الناحية العملية، وفي حال كان على المرء أن يكون واقعياً، يبدو الفلسطينيون في وضع ال يحسدون 

في الواقع ليس . ولهم على غطاء عربي، في حال شاؤوا العودة إلى المفاوضات المباشرةعليه، رغم حص
  .في استطاعة العرب تقديم أكثر من هذا الغطاء في ظل التعقيدات التي تمر بها المنطقة
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ولذلك، يطلب منهم نتانياهو االستسالم من دون ... المؤسف أن على الفلسطينيين القتال على غير جبهة
 شرط، والتخلي عن القدس نهائياً، وعن أجزاء من الضفة الغربية بما يرضي المستوطنين وأقصى قيد أو

  .اليمين اإلسرائيلي الذي يمثله حالياً وزير الخارجية افيغدور ليبرمان
حماس التي تسعى كّل يوم إلى حركة لعّل المشكلة األولى التي تواجه الجانب الفلسطيني هي مشكلة 

 كي تبرر سياستها القائمة على ممارسة "إسرائيل"فلسطيني وايجاد أسباب تستند إليها إضعاف الموقف ال
فحماس، عبر الشعارات التي تطلقها، ال تريد زوال االحتالل وتحويل غزة نموذجاً لما . إرهاب الدولة

. قليمييمكن أن تكون عليه نواة الدولة الفلسطينية القادرة على تشكيل عامل استقرار على الصعيد اإل
 من أجل تغيير طبيعة 2007االنقالب الذي نفّذته في منصف العام  على العكس من ذلك، تستغل حماس

المجتمع الفلسطيني، وتحويل االقتصاد الفلسطيني اقتصاداً ريعياً يعتاش من المساعدات والتهريب وكل ما 
ية التي تعتاش من المأساة أكثر من ذلك، توفّر حماس لبعض القوى اإلقليم. هو متعارض مع القوانين

لو لم . الفلسطينية فرصة كي يكون الشعب الفلسطيني وقوداً في معارك ال عالقة له بها من قريب او بعيد
ثم من سيناء في ... المبكية من غزة - يكن األمر كذلك، كيف يمكن تبرير إطالق الصواريخ المضحكة

  .القضية الفلسطينية في شيءاتجاه أراض اردنية وكأن اإلساءة إلى االردن تخدم 
تمثل ممارسات حماس مصيبة كبرى للشعب الفلسطيني وأكبر خدمة يمكن تقديمها إلى حكومة بنيامين 
نتانياهو التي تصّر على الحصار الظالم لغزة وهو حصار يصب في مصلحة حماس ويزيد في الوقت 

  .اعه واذاللهذاته من معانة المواطن العادي المقيم في القطاع ويساهم في اخض
شئنا أم أبينا، ال . فضالً، عن مصيبة حماس، على الفلسطينيين المعاناة من وضع عربي ال يبشر بالخير

أكثر من ذلك، كلما بدت إيران . هّم لدول الخليج العربي سوى الخطر اإليراني وهو خطر حقيقي
في  ة أو تلك فتحرك حزب اهللامحشورة بسبب العقوبات الدولية، تزيد من ضغطها في هذه المنطقة العربي

  ...لبنان، والحوثيين في اليمن
كية التي اكتشفت أخيراً أنها غير قادرة على تنفيذ الوعود التي قطعتها يفوق ذلك كله، تأتي اإلدارة األمر

للجانب الفلسطيني وذلك ليس بسبب عجزها عن ممارسة أي ضغط على نتانياهو فحسب، بل بسبب 
فرض عليها المستنقع األفغاني التزام مواعيد .  في مقدمها المستنقع األفغانيانشغالها بمسائل أخرى

االنسحاب من العراق من دون أي تقدير للنتائج التي يمكن أن تترتب على مثل هذه الخطوة، خصوصاً 
  .على صعيد اطالق يد إيران في هذا البلد الذي كان يعتبر عربياً إلى ما قبل فترة قصيرة

سطيني ميؤوس منه؟ من حسن الحظ أن الفلسطينيين يستخدمون هذه المرة عقلهم هل الوضع الفل
هناك إيجابيات قليلة من نوع رفع . ويقاومون اإلسرائيلي عن طريق بناء مؤسساتهم في الضفة الغربية

يبقى األهم من . هذا ليس كافياً ولكنه أفضل من ال شيء. مستوى التمثيل الفلسطيني في واشنطن وباريس
 كله، أن المقاومة الحقيقية تحصل على األرض وذلك عن طريق بناء المؤسسات األمنية الفلسطينية ذلك

التي تحول دون أي نوع من العمليات االنتحارية من جهة، وتجعل أرض الضفة الغربية مرحبة بأهلها 
قتصاد هذه المؤسسات األمنية كرست حداً أدنى من االستقرار جعل اال. بدل أن تكون طاردة لهم

ان تفادي مثل هذا االنهيار هو . الفلسطيني يتطور بما يحول دون انهيار في الضفة شبيه بانهيار غزة
الذي يحول دون توقيع صك استسالم أمام حكومة بنيامين نتانياهو، وهو الذي يحول دون الخوف من 

د دفعهم ثمناً غالياً، أن أخيراً تعلّم الفلسطينيون، ولكن بع. المفاوضات أكانت مباشرة أو غير مباشرة
  .عليهم االتكال على أنفسهم أّوالً

  10/8/2010الراي، الكويت، 
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 :كاريكاتير .55
 

  
  10/8/2010، الشرق، الدوحة  


